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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Kovács Piroska Rózsa: A pinkóci lélekharang



E l s ő s e i n k
A Györgyi Dénes Általános Iskola 1. osztálya, 

2007. szeptember
(alulról, balról-jobbra)

1. sor: Vörös András, Szerdahelyi Boldizsár, Kónya Ákos

2. sor: Domonkos Dzsenniffer, Szabó Lili, Piltman Dávid

3. sor: Ács Gréta, Tamás Gréta, Csomai Korina, Fejes Mira, 

Fodor Anna, Buda Virág

4. sor: Kovács Dóra, Nunkovics Laura, Áldozó Borbála, Nádas 

Márton, Lakics Attila, Kajári Júlia

5. sor: Dunáné Rózsa Mária tanítónő, Hueber Márk, Tóth Alex, 

Orbán Attila, Góg Dorina, Fejes Izabella, Bóta Viktória, 

Preczekján Ivett, Gondos Dániel, Farkas Péter, Solymosi Ákos

Vörösberényi elsősök 1.a

(alulról, balról-jobbra)

1. sor: Steiger Robin, Vaczola Kamilla, Finkenzeller Kitti, Izsó 

Anna, Nagy Noémi, Kovács Dávid, Szauver Áron

2. sor: Ficsór Balázs, Kozma Botond, Gubics Ádám, Blaha Gábor 

János, Ujlaki Jázmin, Kiss Szabolcs Alex

3. sor: Tóth Anikó (of.), Takács Albert Lajos, Gergely Tamás 

Milán, Barna Boglárka, Lendvai Laura, Nagy Patrik, Herczeg 

Martin

Vörösberényi elsősök 1.b

(alulról, balról-jóbbra)

1. sor: Rábaközi Barbara, Böröcz Sára, Surányi Boglárka, 

Boronkay Zsófia Fanni, Végh Dorottya, Németh Orsolya Teodóra

2. sor: Gertner Martin, Mészáros András, Sörös Ádám, Kenyeres 

Benedek, Lőrincz Ádám

3. sor: Zabné Tóbei Zsuzsa, Csopják Kevin, Bogdán Blanka, 

Bartha Dániel Bence, Komáromi Ádám, Kun Zalán



Megkérdeztük 
a polgármestert

Útépítés

Útépítésekről döntött a képviselő-testület. A 
18 millió forint értékű beruházás nyomán szilárd 
burkolatot kap Káptalanfüreden a Fülemüle utca, 
valamint az Öreghegyre vezető Dankó Pista út. A 
két út -  ha az időjárás megengedi - még az idén 
elkészül.

Döntött a testület arról is, hogy 34,8 millió fo
rint összértékben önerős útépítéseket támogat a 
város. Azok az utcák fognak megújulni, ahol az 
ott lakók, érintettek vállalják a 30 százalék önerő 
befizetését. 2008 első félévében kerül sor ezek
nek az utcáknak a rendbetételére. Az önerős út
építés támogatásához szükséges pénzösszeg az 
idei költségvetésben biztosított. Várhatóan jövő
re ugyanekkora összeg áll rendelkezésünkre az 
önerős útépítés támogatására.

A műszaki osztály szívesen ad felvilágosítást 
ezekről a lehetőségekről.

Szeméttelep

A szeméttelep-rekultivációra -  november vé
gi határidővel - a hulladékkezelési konzorcium
ban résztvevők pályázatot nyújtanak be a Kör
nyezetvédelmi Minisztériumban. Ha ezt a támo
gatást elnyerjük, megtörténhet a megyében Bala
tonfüredtől Veszprémig több hulladéktelep föl
számolása -  természetesen a mienk is. Állami tá
mogatás nélkül ugyanez több százmillió forintba 
kerülne.

Kistérségi iroda

A kelet-balatoni többcélú kistérségi társulás 
kérelmére döntött a képviselő-testület arról, hogy 
a Bajcsy-Zsilinszy utca 60. szám alatti (Zeneis
kola) épületben lévő egyik lakást a város bérbe 
adja iroda kialakítására. Ezáltal méltó helyre ke
rül Almádiban a kistérségi iroda.

„O” kilométer

Fölavattuk a Szent Erzsébet liget bejáratánál 
a balatoni bringaút „0” kilométerkövét. Az ott el
helyezett vöröskőre nagy 0-t véstek, ez lett a Tó 
körüli kerékpárút kezdő kilométerköve, kiindu
lópontja. Köszönet illeti a turisztika egyesületet 
és Németh Zsoltot a kezdeményezésért és a meg
valósításért!

Váci-pályázat

Sikerült egyetértésre jutniuk a Váci iskola pá
lyázat-kiírási feltételeiről a képviselőknek. Re
méljük, hogy sikeres pályázat esetén végre meg
oldódik a 2004-ben bezárt Váci iskola épületének 
sorsa, hosszú távú hasznosítása!

Keszey János

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület a 2007. október 25-ei ülésén 

32 napirendi pontot tárgyalt. A legfontosabb dönté
sek, a napirendek sorrendjében az alábbiak.

Turisztikai szezonértékelés -  A testület elfogad
ta a 2007-es turisztikai szezonról készített beszá
molót. A vendégéjszakák száma tavaly óta 12%-al 
növekedett, várhatóan teljesül a célul kitűzött 44 
millió forintos idegenforgalmi adóbevétel. A Wes
selényi strand bevétele 27%-al, a budatavaié 19%- 
al növekedett, a káptalanfüredi strand bevétele vi
szont 4%-al csökkent. A bevétel-csökkenés oka
ként egy előzetes vizsgálat a káptalanfüredi strand
vezetés szabálytalan pénzkezelését jelölte meg, a 
tények pontos felderítésére részletes vizsgálat in
dult.

Kistérségi társulás - A testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy -  a bemutatott szerződésterve
zet alapján -  kössön megállapodást a Kelet-Balato
ni Kistérség Többcélú Társulással a Zeneiskola fe
letti 3 szobás lakás iroda céljára történő bérbeadá
sára.

Séd Televízió - A testület felhatalmazta a polgár- 
mestert, hogy november-december hónapokra -  
mintegy próbaképpen - kössön megállapodást a Séd 
TV-vel arra, hogy heti 20 perces Almádi Magazin
nal, illetve stúdióbeszélgetésekkel, képúj sági hirde
tésekkel tegye vonzó turisztikai célponttá Balaton
almádi városát a Séd TV által elért 220 000 ember 
számára.

Számvevői jelentés - A testület (tudomásul véve 
az Állami Számvevőszék 2004-2006-os évek gaz
dálkodására vonatkozó jelentését) 18 pontos intéz
kedési tervet fogadott el az önkormányzat gazdál
kodási rendszerében tapasztalt -  nem jelentős - hi
ányosságok kiküszöbölésére. (Az igazsághoz tarto
zik, hogy más, hasonló méretű települések esetében

lényegesen több hiányosságot tárt fel a Számvevő- 
szék.)

Szent Erzsébet Liget - A testület (egy törvényi 
változás miatt, a korábbi feltételekkel) megerősí
tette a régi nevén Öregpark, ma Szent Erzsébet li
get „helyi természetvédelmi területi” minősítését.

Váci Mihály iskola - A testület bérbeadásra meg
hirdeti az ingatlant, előnyben részesítve az oktatá
si, kulturális, kutatás-fejlesztési, egészségügyi és 
szociális célú hasznosítást.

Utak, járdák karbantartása - A testület közel 12 
millió forint pótlólagos összeget szavazott meg 
2007-re (a már elköltött 14 millió forinton felül) az 
utak, járdák karbantartására.

Önerős útépítések - A testület közel 35 millió fo
rintot szavazott meg az önerős útépítések támoga
tására. A megállapodások megkötésére kijelölt ut
cák listája a műszaki osztályon megtekinthető, de 
az érintettek természetesen értesítést is kapnak.

Lámpás gyalogos-átkelő a Fórumnál - Pályáza
tot nyújt be a testület a Fórumnál létesítendő nyo
mógombos-lámpás gyalogos átkelő megvalósításá
ra.

Műfüves sportpálya - Pályázatot nyújt be a tes
tület világítással rendelkező műfüves sportpálya lé
tesítésére, a helyszín későbbi kijelölése mellett.

Ünnepi díszkivilágítás - A testület 2 millió forin
tot szavazott meg a karácsonyi ünnepkör időszaká
nak városi díszkivilágítására. Az összeg a világítá
si rendszer megvásárlását biztosítja.

Adómentes juttatás - A testület 5 millió forintot 
szavazott meg a gazdálkodási tartalékból a polgár- 
mesteri hivatal, valamint intézményei dolgozóinak 
adómentes támogatására (iskolakezdési támogatás, 
üdülési csekk stb.).

Bálint Sándor

A vendégforgalom alakulása Almádiban 2006-ban
A városi önkormányzat legutóbbi ülésén értékelte 
az idegenforgalom tavalyi eredményeit. Lapunk 
közzéteszi a gazdasági bizottság vezetője, dr. 
Kutics Károly által előterjesztett beszámoló azon 
részét, amely a fontosabb adatokat összegzi.

Vendégéjszakák
Az adóügyi osztály tájékoztatása alapján az ide

genforgalmi adó 2007. évre tervezett összege 44 
millió Ft. Az adó mértéke az előző évhez képest 10 
%-kal növekedett, vendégéjszakánként 300 Ft-ról 
330 Ft-ra. 2007. szeptember 30-ig 36,3 millió Ft 
idegenforgalmi adó folyt be, ami 110.074 vendég- 
éjszakát jelent. A jelenleg ismert adatok birtokában 
elmondható, hogy amennyiben a szállásadók az ál
taluk eddig bevallott adót befizetik (még 8,2 m Ft), 
akkor a tervezett idegenforgalmi adóbevétel telje
sülni fog. Az idegenforgalmi adó bevételek több 
mint 30 %-át (a tavalyi évhez hasonlóan) az éves 
üzemelésű szálloda adja.

A jelenlegi adatok alapján Balatonalmádiban a 
vendégéjszakák száma 11,7 %-kal nőtt az előző év 
hasonló időszakához képest, de ez a növekedés a 
szálloda vendégforgalma növekedésének tudható 
be, más szállásadóknál további csökkenés tapasz
talható. A vendégéjszakák számának megoszlása 
a magán- és a közületi szálláshelyek között jelen
leg 15-85 % között mozog, és évek óta azt a ten
denciát mutatja, hogy folyamatosan csökken a ma
gánszálláshelyek iránti kereslet.

A magánszállásadók száma szintén tovább 
csökkent, ugyanakkor nőtt az egy szállásadónál 
eltöltött vendégéjszakák száma (51-ről 58-ra). A 
330 fő adófizető magánszemély szállásadó szep
tember végéig 6,3 millió Ft beszedett idegenfor
galmi adót vallott be, ami 19.118 vendégéjszakát 
jelent. A tavaly év végi adatokhoz képest ez 7 %- 
os növekedést jelent, amit az indokolhat, hogy 
több, korábban közületként nyilvántartott szállás
hely átkerült a magánszálláshelyek közé 
(110/1997. (VI.25.) számú Korm. r. alapján).

A vendégek 72 %-a a tavalyi évhez hasonlóan 
belföldi volt. A közületi szálláshelyeken megszál
lók 77 %-a (tavaly 78 %) belföldi, a magánszál

láshelyeken megszállók 60 %-a (tavaly 71 %) vi
szont külföldi volt.

A magánszálláshelyek ellenőrzését idén is 6 fő 
kurtaxa ellenőr végezte, azonban az adóügyi osz
tály változtatott az ellenőrök személyén, a körze
teken és a javadalmazás rendszerén. (Kis, fix ösz
szegű bérezés mellett szigorítottak a jutalék fize
tés módszerén és folyamatos nyilvántartás vezeté
sére kötelezték az ellenőröket.) A magánszállás
adók a kurtaxát egyre nehezebben fizetik be, so
kan csak ősszel, többszöri felszólításra.

Elérendő cél a következő évekre: Balatonal
mádi adottságainak és településméretének megfe
lelő vendégszám elérése.

Strandvendégek
A Balatonalmádi Városgondnokság tájékoztatá

sa alapján az idei szezon során 282.673 napi belépő
jegyet, 4.624 heti belépőjegyet, 1.489 (1.127 helyi, 
362 nem helyi lakos) idénybérletet váltottak a vendé
gek az önkormányzati strandokon. A belépőjegyek 
és idénybérletek többségében a tavalyi évhez képest 
növekedés következett be: napi belépőjegyek 117,37 
%, heti belépőjegyek 103,63 %, helyi lakos idény
bérletek 104,16 %, egyedül a nem helyi lakosok ál
tal vásárolt idénybérleteknél tapasztalható csökke
nés: 98,91 %. Az utóbbi oka lehet, hogy a nem helyi 
lakosok idénybérlete drágább, mint a helyieké, ami 
ellen több kifogás érkezett.

A jövő évi árak megállapításakor meg kell vizs
gálni a módosítás, illetve a régi rendszer visszaál
lításának (nyaraló ingatlanonként 2 db idénybérlet 
50 %-ának visszatérítése) lehetőségét.

A 10 féle jegy-, illetve bérlettípus közül a 
Wesselényi strand 9-ben mutat növekedést, a 
budatavai 7-ben, a káptalanfüredi nagy strand vi
szont mindössze 4-ben. A káptalanfüredi kis 
strand egyelőre 6 típusban értékelhető, ebből 5- 
ben növekedést mutat.

A strandjegy-árakat az elmúlt évhez képest a 
képviselő-testület 10 %-kal emelte meg. A pénz
ügyi osztály tájékoztatása szerint a nettó strand 
jegyárbevétel előirányzata 56.425 ezer Ft, ezzel 
szemben a teljesítés 66.260 ezer Ft (117,43 %).



Tájékoztatás SZJA 1% felhasználásáról
Az „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma nevében örömmel értesítem 

városunk polgárait, hogy augusztus végén megkaptuk az APEH-tól az 
értesítést, miszerint a céljainkkal szimpatizáló adózók által felajánlott SZJA 
1%-ok összege ebben az évben várhatóan 619.624 Ft lesz. Ezúton mondok 
köszönetet a kultúrát szerető és pártoló névtelen támogatóinknak, akik az idén 
is megtiszteltek bizalmukkal és ránk bízták jövedelemadójuk 1%-át.

A jövőben is célunk Balatonalmádi kulturális, irodalmi és zenei életének 
gazdagítása, fiatal tehetségek, művészek pártolása, valamint a lakosság és az 
ideérkező vendégek széleskörű tájékoztatása az Új Almádi Újságon és más 
kiadványokon keresztül. Részt veszünk Balatonalmádi vonzóbbá, „otthono
sabbá” tételében környezetünk szépítése, virágosítása, régi művészeti- 
építészeti értékeink felújítása, valamint új értékek létrehozása révén.

Az elmúlt évben kapott 608.575 Ft SZJA 1%-ot a fenti célok megvalósítása 
érdekében használtuk fel. Az alapítványunk által 2006. évben szervezett ill. 
támogatott jelentősebb eseményekről már az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG-on 
keresztül folyamatosan beszámoltunk Önöknek.

Tevékenységünket az előzőekben leírtak szellemében tovább folytatjuk, 
melyhez továbbra is számítunk az Önkormányzat támogatására, valamint az 
Önök önzetlen adományaira (beleértve a felajánlott SZJA 1%-ot is). A 
befolyt pénzeszközök felhasználásáról a jövöben is az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
hasábjain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

Vecsey Körmendi Istvánné 
a kuratórium elnöke

1. Rendezvények támogatása 12 515 eFt
1.1. Téltemető-tavaszköszöntő maskarás mulatság 24 eFt
1.2. Péter-Pál napi vigadalom és Szent Iván-éj 793 eFt
1.3. Hattyúbál 410 eFt
1.4. Veszeli Lajos jubileumi kiállítása 135 eFt
1.5. „Főhajtás" - almádi művészek tárlata 242 eFt
1.6. „RégiZene“ rendezvény 504 eFt
1.7. Borfesztivál 9 782 eFt
1.8. Cimbora 135 eFt
1.9. Galambkiállítás 50 eFt
1.10. „Na mi van, egerek" - strandi rendezvény 58 eFt
1.11. Könyvtáros találkozó 60 eFt
1.12. Szüreti felvonulás 27 eFt
1.13. 56-os forradalom 50. évfordulója (megemlékezés, ünnepi különszám) 268 eFt
1.14. Városi karácsony 27 eFt
2. Amatör művészeti csoportok és más civil szerveződések támogatásai 329 eFt
2.1. Hattyú Mazsorett-csoport 390 eFt
2.2. Vörösberényi nyugdíjasklub 259 eFt
2.3. Vörösberényi néptánccsoport 352 eFt
2.4. Vörösberényi népdalkor 253 eFt
2.5. Vörösberényi Lovas Egyesület 50 eFt
2.6. ACRO-DANCE SE 25 eFt
3. Egyéb intézmények, szervezetek támogatása: 130 eFt
3.1. Angol-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium tanulóinak támogatása 80 eFt
3.2. Római Katolikus Plébánia (kápolna felújítás) 50 eFt
4. Városi infrastruktúra fejlesztés 6 982 eFt
4.1. Vörösberényi járdaépítés 1 870 eFt
4.2. Balaton parti sétány térburkolat 4 700 eFt
4.3. Öreg Park WC felújítás 412 eFt 
Alapítványi célú kiadások összesen 20 956 eFt

Tájékoztatás SZJA 1% felhasználásáról
Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány kuratóriuma nevében tájékozta

tom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2005. évben személyi jövedelemadójuk beval
lásakor alapítványunk részére felajánlott -  23.347-Ft - SZJA 1 %-ot 2006. évben 
az alapító okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően: Balatonalmádi 
városban élő ténylegesen rászorulók részére szociális segítség nyújtása érdekében 
használtuk fel. Az Önkormányzat jelentős anyagi támogatásával 40 családnak jut
tattunk hasított tűzifát 703 eFt értékben, 7 fő részére nyújtottunk pénzbeni támo
gatást (egyszeri szociális segély, étkezési hozzájárulás formájában) összesen 128 
eFt összegben, 1.569 eFt-tal hozzájárultunk a nagycsaládosok és idősek karácso
nyi ünnepségének megrendezéséhez, valamint 772 fő 70 éven felüli nyugdíjasnak 
adtunk át 2-2 eFt értékű karácsonyi ajándékutalványt.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2006. évi személyi jövedelem- 
adó bevallás alkalmával jószándékú embertársaink ismét tettek felajánlásokat ala
pítványunk részére. A támogatás várható összege 3.063-Ft, amelyet szintén a cél
jainknak megfelelően kívánunk felhasználni.

Köszönjük a szíves felajánlásokat, szerény anyagi lehetőségeink ellenére to
vábbra is megpróbálunk segíteni a rászorulókon, illetve az egyéb ellátási formák
ból valamilyen okból kimaradókon. Azok számára, akiknek eddig nem volt tudo
másuk alapítványunk létezéséről és támogatni kívánnak bennünket, közzétesszük 
bankszámlaszámunkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat. OTP Balatonal
mádi 11748083-20014146. Szegedi Józsefné

a kuratórium elnöke

Tájékoztatás SZJA 1% felhasználásáról
A Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriuma nevében tájékoztatom 

tisztelt támogatóinkat, hogy a 2005. évi személyi jövedelemadójuk bevallásakor 
alapítványunk részére felajánlott -  94.544 Ft - SZJA 1 %-ot 2006. évben az ala
pító okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően Balatonalmádi város 
közbiztonságának növelése érdekében a Balatonalmádi Rendőrkapitányság köz- 
rendvédelmi és közlekedésrendészeti osztálya részére eszközök vásárlására, isko
lások részére szervezett baleset-megelőzési vetélkedő szervezésére használtuk fel.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2006. évi személyi jövedelem- 
adó bevallás alkalmával ismét néhányan még tettek felajánlásokat alapítványunk 
részére, de kérjük Önöket, hogy jövőben felajánlásaikat a Közbiztonsági Közala
pítvány javára tegyék meg, amelynek adószáma: 18938649-1-19. A Közbiztonsá
gi Alapítvány a kuratórium döntése alapján az alapítók hozzájárulásával beleolvad 
a Közbiztonsági Közalapítványba, amelyet Balatonalmádi Város Képviselőtestü
lete hozott létre még 2005. május 25-én.

Az új közalapítvány célja a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi terüle
tén a bűnözés visszaszorítása, a felderítés eredményességének fokozása, a közrend, 
közbiztonság megszilárdítása, valamint a közlekedés biztonságának javítása. Ennek 
megvalósulása érdekében a szükséges technikai eszközök beszerzése, a lakosság kö
rében széleskörű bűnmegelőzési, vagyonvédelmi propagandatevékenység folytatása.

A Közbiztonsági Közalapítvány részére az idén felajánlott SZJA 1 % várhatóan 
65.868 Ft, amelyet a fenti céloknak megfelelően kívánunk felhasználni. Köszönjük 
a szíves felajánlásokat, továbbra is az Önök érdekében, városunkért dolgozunk. 
Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk közalapítványunk létezéséről és 
támogatni kívánnak bennünket közzétesszük bankszámlaszámunkat, amelyre vár
juk önkéntes adományaikat. OTP Balatonalmádi 11748083-20023058.

Szemes János 
a kuratórium elnöke

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a 

Vörösberényi temető takarításában.
Mindenszentek ünnepe és Halottak napja közeledtével rendet és tisztaságot te

remtettünk a temetőben, bár a munkának még koránt sincs vége, hiszen rengeteg 
feladat vár ránk, hogy elhunyt szeretteink nyughelyét és annak környezetét méltó 
rendbe hozzuk.

Megértésüket kérem ez ügyben, hiszen ez hosszú folyamat lesz. Bízom abban, 
hogy az eddigiekben nyújtott segítő kezek a következő alkalmakkor is ott lesznek, 
hogy együtt teremtsük meg szeretteink számára a végső nyugalomhoz megérde
melt környezetet.

dr. Hoffmann Gyöngyi 
alpolgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján meghirdeti a 

tulajdonát képező Balatonalmádi, Véghely D. u. 7. szám alatti 1637/1 hrsz-ú, 
összesen 2021 m2 területű ingatlant (Panoráma Club) bruttó -  az általános for
galmi adót is tartalmazó - 75.000.000,-Ft irányáron értékesítés céljából.

A pályázatok benyújtásának határideje, módja: a pályázat visszavonásáig, de 
legkésőbb 2008. január 16. szerda 15.00 óra, személyesen vagy meghatalmazott 
útján. Ajánlattételi határidő: 2008. január 16. szerda 15.00 óra. Érdeklődni a 88/542- 
462, 88/542-461 telefonszámokon, személyesen ügyfélfogadási időben, (hétfő, 
szerda: 8.00-15.00 óra, péntek: 8.00-13.00 óra között), vagy a pmhivatal@bala- 
tonalmadi.hu e-mail címen lehet. A pályázati dokumentáció átvehető a Városházán, 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. sz. alatt a városgondnoksági osztályon, a 
42. sz. irodában, illetve letölthető a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az ingatlan megtekintésére - legalább egy munkanappal előtte - előzetesen 
egyeztetett időpontban lehetőség van.

Kinek üzlet a turizmus?
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 

2007. november 22-én 14 órától 

meghívott előadókkal 

konzultációt szervez

a fenti témában

Helyszín: a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Előadók: dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Balatonfüred polgármestere 
Rádóczy Andrea elnök, Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 

dr. Kutics Károly elnök, Balatonalmádi Önkormányzat Gazdasági Bizottság

Jelentkezés: november 20-ig előzetes regisztrációval a 06 20-250-35-85-ös 
telefonszámon, vagy a lorincz.bereny@mail.powemet.hu e-mail címen

http://www.balatonalmadi.hu
mailto:lorincz.bereny@mail.powemet.hu


Veszprémvármegye
Loire-vidék, Balaton-mellék
Loire- és a Balaton-térség együttműködése immár egy évtizedre nyúlik vissza. Ennek keretében 

látogattak francia idegenforgalmi szakemberek a közelmúltban Veszprémbe. A megyeházán 
Talabér Márta alelnök fogadta a vendégeket. A közgyűlés alelnöke Veszprém megyét mutatta be 
köszöntőjében. Az egyedülálló természeti adottságokról szólt, majd kiemelte, bízik abban, hogy az 
itt szerzett élmények újabb látogatásra ösztönzik a küldöttség tagjait. A franciák nevében Marie 
France Dupas elmondta, az együttműködő régióik közül elsőként a Balaton mellé szerveztek láto
gatást, és nagy örömmel érkeztek hozzánk. A tervekről szólva kiemelte, a következő esztendőben 
a Loire-vidék utazási irodáiban magyar bemutatóanyagot helyeznek majd el turistacsalogatóként. 
A tervek között szerepel művészek, fotóművészek Balaton-régióbéli fogadása a közeljövőben.

Lemondott az alelnök
Lemondott Pálfy Sándor, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke. Távozásának indoka

it a közgyűlés elnöke, Lasztovicza Jenő ismertette az október 10-ei önkormányzati ülésen. A tiszt
ség alóli felmentését az alelnök 2007. december 31-ei hatállyal kérte. A közgyűlési elnöknek be
nyújtott levelében Pálfy Sándor döntésének indokait a következőkben foglalta össze. Az elmúlt 
egy évben az önkormányzat életében a legszükségesebb döntések megszülettek, vagy az előké
szítés időszakában vannak. A megye kiemelkedően jó helyzetben van az országos átlaghoz ké
pest. A következő esztendőben jelentős időt kell külföldön töltenie, így jelenlegi tisztsége mel
lett nem jutna ideje a családjára - áll a lemondás indokaként Pálfy alelnök levelében.

Segítség beteg gyermekeknek
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház az országban egyedülálló csontsűrűség-mérő, 

valamint anyagcsere és daganatos betegségben szenvedő gyermekek vizsgálatára alkalmas be
rendezést kapott. A több mint 30 millió forintot érő gépet a Gyermekrák Alapítvány jóvoltából 
helyezik működésbe a megyeszékhely kórházában. Az alapítvány vezetőjétől Lasztovicza Jenő, 
a megyei közgyűlés elnöke, és Rácz Jenő, az egészségügyi intézmény igazgató főorvosa ünne
pélyes keretek között a megyeházán vette át a műszert. Balogh István, az alapítvány elnöke mél
tatta a szervezet eddigi, immár évtizedes működését, majd dr. Kovács Krisztina a berendezés elő
nyeiről szólt. Kiemelte, a daganatos betegségek felismerésében nagy áttörést jelent az új gép, ami 
nemcsak gyermekeknél, felnőttek esetében is használható. Nagy előnye az alacsony sugárzás, va
lamint az eddig használt berendezésekhez viszonyítva jóval nagyobb felbontó képesség.

Almádiak
Balogh Elemér Öreg-hegyen élő író leplezte le a veszprémi Lovassy Gimnáziumban Brusznyai 

Árpád ’56-os vértanú szobrát az idei október 23-ai nemzeti ünnepen. A Veszprém Megyei Nem
zeti Forradalmi Tanács elnöke egykor a várbeli piarista gimnáziumból lett Lovassyban is tanított, 
ott volt tanítványa Balogh Elemér, aki 1956-ban pesti egyetemistaként vett részt a forradalomban.

Vitéz Tolner István, az 1956 előtti magyar nemzeti ellenállás egyik résztvevője, akit a Lovassy 
Gimnázium diákjaként 1953-ban súlyos börtönbüntetésre ítéltek, a Hír Tv-ben szerepelt. A ripor
ter a szintén almádi Tengely József volt. Az október 23-ai adásban Tolner István a balatoni fiúk 
kommunista- és szovjetellenes szervezkedéséről, a vörös terrorbíróság négy halálos ítélettel já
ró, végül két fiatal, az arácsi Bata Ferenc és a berényi Ungár József kivégzésével végződő eljá
rásáról, valamint a börtönbeli, rabmunkatábori életről beszélt.

POLGÁRŐR HÍREK
Október utolsó hetében városunk 

iskolásai számára közlekedésbizton
sági és ügyességi vetélkedőt szervez
tünk. Az Országos Polgárőr Szövet
ség (OPSZ) által meghirdetett „Egy 
iskola - Egy polgárőr" (egyesület) pá
lyázatán nyert anyagi forrást használ
tuk fel erre a hasznos célra. A Györ
gyi Dénes Általános Iskola és a 
Vörösberényi Általános Iskola tíz 
csapatát dr. Bóka István országgyűlé

si képviselő és Cseh István, az OPSZ alelnöke köszöntötte. Részt vett a megnyitón egyesületünk 
elnöke, városunk polgármestere és rendőrkapitánya is.

A csapatok közlekedésbiztonsági feladatokat oldottak meg, majd akadályfutásban, lézer
fegyveres lövészetben és kerékpáros ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat. Bár az 
időjárás nem volt barátságos, a fiatalok nagy lelkesedéssel, vidáman teljesítették a próbákat. 
Az első helyet és ezzel a kupát a vörösberényiek 1. csapata nyerte: Kovács Kamilla, Kórusz 
József, Kőfalvi Martin, Kovács István. Egyesületünk a győzteseket külön is jutalmazza: Sü
megre utazunk a diákokkal egy napra, a Várjátékok idején, vállalva az összes költséget.

Köszönjük szponzoraink felajánlásait! A Kósa és Tsa. Nyomda biztosította a tesztek ki
töltéséhez használt, feliratozott tollakat (amiket a gyermekek természetesen hazavihettek), 
a Litéri Polgárőr Egyesület pedig tárgyjutalmakkal segített. A városi rendőrkapitányság (és 
egyesületünk) minden résztvevőt megjutalmazott ún. „láthatósági" mellénnyel. Hasznos 
holmi ez, főleg a kerékpáros diákoknak.

Kérés! A sors fintora, hogy a vetélkedő idején egyik polgárőr autónkról elveszett - le
esett - a mágneses csíkfelirat. Kérjük a becsületes megtalálót, hogy a berényi suliban, Feri 
bácsinak, a gondnoknak adja át, vagy „felejtse" ott.... Köszönjük!

November hónapban a szülők droggal kapcsolatos előadást hallgathatnak, a tanulóknak 
a rendőrkapitányság szakelőadói tartanak közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal foglal
kozó órákat. Ezekről a Vörösberényi Általános Iskola igazgatója ad bővebb tájékoztatást.

Ebben a hónapban a közlekedés - főleg a reggeli órákban - egyre veszélyesebb. Egyesü
letünk tagjai igyekeznek óvni az iskolába igyekvő gyerekeket, de kérjük a gépkocsit veze
tőket: türelemmel, óvatossággal, előzékenységgel segítsenek bennünket!

(F.F.)

Ismerkedés a 
rendőrséggel

Ebben a hónapban egy kicsit ismerkedjünk meg a rendőrséggel, 
mint a közbiztonság és a belső rend fenntartásáért felelős szervezet
tel. Bemutatkozunk.

A rendőrség tevékenységét a 1994. évi XXXIV. törvény szabá
lyozza. Az első szakasza így fogalmazza meg a rendőrség felada
tát: „1. § (1) A Magyar Köztársaság Rendőrségének (a továbbiak
ban: Rendőrség) feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. 
(2) A Rendőrség a közbiztonság és a belső rend védelme körében 
az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabály
ban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és 
rendészeti feladatkörében:” az alábbi tevékenységeket végzi. Itt 
részletes felsorolás következik.

Az Országos Rendőr-főkapitányság alá 20 főkapitányság tarto
zik, a 19 megyei rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-fő
kapitányság. A mi megyénkben 7 városi kapitányság van, köztük a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság a legfiatalabb, amely egy rend
őrőrssel egészül ki Balatonkenesén. A városi kapitányságokon a kü
lönböző szakterületek munkáját felölelő osztályokat találunk: a hi
vatal, a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály (ide tarto
zik a rendőrőrs is, és a körzeti megbízott), a bűnügyi és az igazga
tásrendészeti osztály.

Valójában az állampolgároknak, ha a „rendőrséggel van dolguk”, 
a hivatal kivételével a többi osztályon dolgozó kollégáinkkal kerül
nek kapcsolatba. A közrendvédelem állományában szolgálók felada
ta a közterületek rendjének biztosítása. Velük találkozhatunk járőr
ként az utcán, ők igazoltatnak, figyelik, hogy megjelennek-e a terü
letünkön bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható személyek, 
elsősorban őket küldi az ügyeletes a bejelentések nyomán a helyszí
nekre, ők biztosítják a nagyobb rendezvények rendjét is. A közleke
désrendészeten dolgozó kollégáink vonulnak ki, ha baleset történik, 
vizsgálják a helyszínt, majd később a balesetek bekövetkezésének 
okait, felelőseit, valamint ők is részt vesznek a közlekedésbiztonsá
gi akciókban. A bűnügyesek az elkövetett bűncselekmények tettesei, 
résztvevői és körülményei után nyomoznak, a tettes sikeres elfogá
sa után az elkövetés módját, okait vizsgálják. Összeállítják azt az 
anyagot, dokumentumokat, amely alapján az ügyészség vádat emel 
a bíróságon az elkövetők ellen. Az igazgatásrendészet fogalma az 
önkormányzatok tevékenységi köréből talán már ismerős. Gyakor
latilag az engedélyezések bizonyos köre és a szabálysértések tartoz
nak ehhez a szakterülethez. A fegyvertartás, az őrzővédő szolgálta
tások, a magánnyomozói tevékenység engedélyezése, illetve a köz
lekedéssel, közrenddel kapcsolatos szabálysértések vizsgálata és a 
büntetések kiszabása a feladatuk. Arról, hogy milyen szabálysérté
sek tartoznak a rendőrség hatáskörébe, a következő alkalommal fo
gok részletesebben írni.

Az én munkaköröm a bűn- és balesetmegelőzés. Összetett terü
let, többféle tevékenységet igényel. Kapcsolattartást az önkor
mányzatokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel, sajtóval. A kollégá
im segítségével olyan rendezvények szervezését, amelyekben a tör
vénytisztelő állampolgárokat, kiemelten az időseket és gyermeke
ket szeretnénk felkészíteni arra, hogy ne váljanak bűncselekmények 
áldozataivá.

Mire figyeljünk mostanában? Közeledik a karácsony. Megkez
dődik az ajándékvásárlás. Nagyobb összegekkel a pénztárcánkban, 
gyakran zsúfolt bevásárlóközpontokban keressük a szeretteinknek 
szánt meglepetést. De vajon gondolunk arra, hogy óvatlanságunk és 
figyelmetlenségünk nekünk okoz majd meglepetést, ha fizetéskor 
nem találjuk a tárcánkat? A másik az idősek ellen elkövetett bűncse
lekmények. Sajnos bizonyos bűnözői körök éppen ezt az időszakot 
használják ki arra, hogy akár trükkös lopással, akár csalással na
gyobb összeghez jussanak. Figyeljünk idős hozzátartozóinkra, 
szomszédainkra, ismerőseinkre - és persze a rossz szándékú, gyanús 
idegenekre -, hogy a karácsonyi készülődést ne zavarja meg semmi.

Stanka Mária r. szds.

Fazekas Ferenc fődíja
Lapunk munkatársa, Fazekas Ferenc megnyerte az Alcsúti 
Arborétum országos fotópályázatát. Az országos pályázaton a 
gyönyörű Pest megyei füvészkertről (József nádor egykori al
csútdobozi kastélya melletti kertről) készített fénykép
fölvételekkel lehetett részt venni. Az almádi alkotó műveivel 
elnyerte az 1. díjat, valamint a különdíjat is. Az Új Almádi Újság
ban írásaival és fényképeivel rendszeresen szereplő Fazekas 
Ferencet a fődíj elnyerése alkalmából szeretettel köszöntjük!



Almádi arcok 

Pár száz öl élet
- Jobb ma egy döglött veréb, mint holnap egy túzok! - mondta 1982-ben a vörös

berényi Vöröshegyen lévő telek eladója, s a kért 80 helyett a beígért 50 ezerért is oda
adta Keszei Józseféknak a kis szántórészt.

Szántó volt, ma szép kis kert, pincével a Balaton fölött a többi hasonló vöröshegyi 
porta egyikeként. Keszei József és felesége, Mária ásott, ültetett, épített évtizedeken át, 
hogy ilyen varázslatos szőlőheggyé váljék „a Vörös”.

1940-ben született Zala vármegyében Nagygörbőn, édesapjának 17 hold földje volt. 
Később ekkora föld miatt a gazda még nem nagyon került kuláklistára, de hősünk anyai 
nagybátyjának 150 holdja volt, több, mint amivel még „dolgozó parasztnak” minősül
hetett valaki.

- 1952-ben kilakoltatták őket. Anyai nagyapám a saját portáján a tyúkólban, nagy
bátyám a tehénnel az istállóban lakott.

Apai ágon iparral is foglalkozó kisbirtokos parasztok a fölmenői, de ez az anyai ág 
nagyon ellenükre volt a kolhozrendszert Zalában is meghonosítóknak.

- Azóta sem tudták nekem rokonszenvessé tenni a szocializmust -  magyarázza. -  Az 
élelmezés sem volt egyszerű, pedig megtermett minden! Elvitte a beszolgáltatás. Lop
ni kellett!

- A disznónak makkot hozni az erdőről -  veti közben asszonya.
Szép kis új világ volt.
- Dolgoztam apám földjén egész nap egyetlen szelet kenyéren. A család egy kilót 

kapott egy napra, s hárman voltunk testvérek; ennyi jutott. Nagyon éhes voltam! Elke
seredésemben, tizenkét éves lehettem, azt mondtam: kimegyek a határba és felgyújtom 
a búzánkat!

Erről még le tudták beszélni, de ’56-ban már nem lehetett.
Meséli a máshol is ismerős történetet a feketevágásról: hogy kellett titokban leszúr

ni s földolgozni a disznót.
Ha meg engedéllyel vágtak disznót, jöttek az ellenőrök, nem májmételyes-e a hízó.
- Megnézte, nem májmétölös-e, mert akkor el kellett ásni. Honnan tudta volna, írás- 

tudatlan volt, akár a párttitkár! A tanácselnöknek meg „katonás iskolai végzettsége” 
volt: 1, 2, 1, 2... Az első és az második osztályt tudta csak elvégezni. Ha akkor az ikut 
mérni lehetett volna, 1 és 20 között jön ki nekik!

Teljesítették a teljesíthetetlen beszolgáltatást is, mégsem volt elég. Jött a bőrkabátos vég
rehajtó, hogy nem elég, mert mások viszont nem! És bebújt a disznóólba.

- A legszebbet, Zsuzsi disznót akarták kihajtani. Apám rájuk zárta az ajtót.
Érezni, nagyon a hegyiben vannak azóta is.
- Az első téeszt 1945 után alakították az uradalmi birtok cselédei. Kilencre jártak dol

gozni, délben már a kocsmában itták a sört és kinevették azokat, akik a földre igyekez
tek. Hívták a parasztokat, álljanak közéjük, hisz láthatják, milyen jól megy a téeszben!

Az iskola után otthon maradt, mert akkor az volt az általános vélekedés, amit szülő
falujának iskolaigazgatója így fogalmazott meg: „A parasztnak nem kell többet tudni, 
mint megfogni az eke szarvát!”. 1956-ban otthon dolgozott.

- Tizenhat évesen a forradalmi tanács „tagja” voltam: hivatalsegédnek alkalmaztak. 
Küldtek a hivatalos iratokkal, vittem a küldeményeket. Hamar vége lett, visszajöttek az 
uraink.

Azóta erről csak 1957-ben a veszprémi bíróságon vallott. Akkor, fölfüggesztve, há
rom év börtönre ítélték.

Most is nehezére esik sorra venni, mi történt.
- Nagy volt a bosszúvágy, hogy a családommal ilyen dolgokat elkövettek. Anyai 

nagybátyám házában volt a tanács, a rendőrség, a párt. Mindenét elvették, pedig tisztes
séges, dolgos parasztember volt.

Egy szó, mint száz: hárman - ő, az unokatestvére és egy barátjuk -  kiköltöztették a 
házból azokat, akik azt, szerintük, jogtalanul használták.

- Az összes iratot elégettük, a beszolgáltatási íveket. A községháza Rákosi-címeres 
tábláját leszedtük és sárba tapostuk.

Nemsokára megköszönte nekik a bíróság; bár akár többet is kaphattak volna.
- Kötelet. De a koronatanú a tanácselnök, hithű kommunista bányászfiú volt, aki 

megvédett bennünket. Megrögzött kommunista volt, ötvenhatban sem tagadta meg a 
pártját. A nép nekiesett volna.

Föl akarták akasztani. Keszei József édesapja a tömeg elé állt, hogy szó sem lehet róla.
Három év börtön lett a büntetése, felfüggesztve, és a tábla újravételére kötelezték a 

három elítélt fiatalt.
- Ötvenhatban vették 320 forintért, nekünk is ennyibe került. Visszamegyek, fölke

resem őket, hogy megvan-e, mert az az enyém!
Ha hazamegy a falujába, a földjéért megy, amelynek egy része visszajött -  abból, 

amit meghagytak a zalai parasztnak is a tsz széthullása után.
Hogy otthon föld nélkül maradtak, útépítő munkás lett (naponta -  sok-sok társához ha

sonlóan - száz kilométert kellett ingáznia); katonaként a mezőúri „futkosó század”-ban 
szolgál, majd egy darabig Fűzfőn vegyész szakmunkás. Míg ki nem köt a kőműves mes
terségnél, amely a nyugdíjba menetelig ad a családnak kenyeret.

Mindhárom gyermekét kitaníttatja: ketten pedagógusok, fia műszaki főiskolát végzett.
Amit neki nem engedett meg a szerencsére tovatűnt világ, amelyben büntetett előé

letűnek számított még a nyolcvanas években is.
- Többször hívtak a pártjukba. Az egyik alkalommal azt válaszoltam: Mint „kispol

gári csökevény” nem akarom megfertőzni a pártot! Többet nem szóltak.
Se KISZ, se párt; a szakszervezetet, meg a „szocialista brigád-mozgalmat” azért ő 

sem úszta meg.
Az 1990-es évek elején Keszei József és két testvére akkora köteg kárpótlási jegy

hez jutott (ők örököltek a gyermektelen nagygazda rokonság után), hogy egyben meg
vehették volna az árverésen az Almádi és Fűzfő közti -  Balaton fölötti -  határrészt, a 
Lozsántát.

- Mellettem ültek az árverésen azok a vörösberényiek, akiktől elvették ezt a földet. 
Ismerősök, szomszédok, barátok, munkatársak... Hogy tehettem volna meg.

A megegyezésnek köszönhetően akkora darab föld jutott itt neki, hogy veteménynek 
ha megteszi. De így azok kapták vissza a ma már aranyat érő dűlőt, akiké eredetileg volt.

Három bora van Keszei Józsefnek. Az egyik tiszta olaszrizling, a rizlingszilvániban 
van egy kevés muskotályos („Ez ad egy kis illatos ízt!”), a vörös borban pedig a zweige
len kívül tíz százaléknyi kékfrankos is megbújik.

Aki valamennyire ismerősen mozog a szőlőhegyek, pincék, házi kertek világában, 
tudja: attól más minden gazda -  akár ugyanabból a szőlőfajtából való -  bora, hogy a kis 
kert összes, szabadon összeválogatott szőlőtőkéjének a levét egy hordóban érleli borrá.

Valaha ez -  hogy nem választottuk szét a fajtákat -  volt az akadálya a magyar bo
rászat fejlődésének. Ma a szőlőhegyi pincék kínálatát teszi szinte végtelenné... az 
„ahány gazda, annyiféle bor”.

Keszei uramé sem akármilyen!
Hogy több öröme teljék a fiának a vörösi -  vöröshegyi -  szőlőben s pincében, kis 

borpalackozó masinát vett.
Keszeiéknél -  Almádiban -  a „kárpótlás” nem kártalanított, de, érezni, visszaadta a hitet.
Amelyet persze teljesen sohasem veszíthetett el.
...500 öl a Vöröshegyen, 120 öl a Budatava és Tobruk közti határban... Odahaza 

meg, Nagygörbőn ami eddig nagy nehezen visszajött: 13 hold erdő s szántó.
- Átjött a szomszéd, nézte, vörös mínium festékkel vontam be a hordó abroncsát. 

Azt mondta: annyira utálja őket, hogy ha megengedem, átfesti zöldre. És nekiállt.
Jó darab földdel kezdte, jó darab földdel zárja; közben az a pár száz öles élet.

(sarusi)

Régi szép idők...
A Kodály Zoltánt övező legendárium vaskos kötetnyi. Ebből két epizód.

Rákosi Mátyás hatalma csúcsán élvezte az őt bálványozó személyi kultuszt. 
Ennek egyik megnyilvánulása volt, hogy valamilyen ürüggyel jó néhányszor 
fejedelmi lakomákat rendezett. A kb. 150 tagú kommunista pártelit mellett, a 
macskaasztalnál, részt vehettek a kelletlenül eltűrt szellemi élmezőny kivált
ságos tagjai, köztük Kodály Zoltán.

Népünk bölcs vezérének emlékezőtehetségét még ellenségei sem vonták 
kétségbe. Igaz, ezt megkönnyítette az ÁVH-s kémszolgálat, ami naprakészen 
jelentett. Így nem maradhatott titokban, hogy Kodály éppen a Zrínyi-kantátán 
dolgozott. Nem akadt épeszű ember, aki ne látott volna párhuzamot a török 
hódoltság és az „ideiglenesen” hazánkban állomásozó szovjet megszállás 
között. Rákosi korholása indokoltnak bizonyult:

- Tanár úr - (Kodályt még Rákosi sem elvtársozta) -, rossz híreim vannak magáról.
Kodály spontán válasza jó hangosan:
- Nekem is magáról!
1955-ben Kodály a nyugat-európai zenei fórumok meghívásának eleget 

téve 6-8 napig külföldön tartózkodott. Visszaérkezése után a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia rektora, tanári kara és végzős hallgatói szinte sorfalat állva 
fogadták a Tanár Urat. Kodály, látszólag érdektelenül, megkérdezte a rektort, 
távollétében történt-e érdemleges. Mire a rektor:

- Engedje meg, hogy bemutassam önnek az intézmény új függetlenített párt
titkárát.

Ezen pozíciót mindig egy botfülű ÁVH-s besúgó töltötte be.
- Hová lett az elődje? -  fordult Kodály az új spiclihez.
- Visszament az eredeti foglalkozásához -  nyögte ki emberünk.
- És mondja, maga hová fog visszamenni?

(dr. Csík Pál anekdota gyűjteményéből)

József Attila

Vigasz
Ne hadd el magad, öregem, 

bőröd ne bízd kereskedőre, 

ki elád felhőt az egen 

s a földön telket vesz belőle.

Inkább segít a kutya szőre 

a teríthető betegen, 

semhogy magát miértünk törje, 

aki sorsunktól idegen.

Magának rág mind, aki rág, 

a  fogacskák azért fogannak.

S mert éhes rongy vagy, a fogát 

elkoldulhatod-e a kannak?

Fázol. Hát mondd, hihetsz-e annak, 

ki fű tve lakik öt szobát, 

falain havas tájak vannak, 

meztelen nők meg almafák?

Hihetsz-e? Szagos kis dorong 

édes szivarja s míg mi morgunk, 

ő langyos vízben ül s borong, 

hogy óh, mi mennyire nyomorgunk! 

Ha pincéjébe szenet hordunk, 

egy pakli „balkánt” is kibont! 

Szivére veszi terhünk, gondunk. 

Vállára venni nem bolond...

Bús jószág, ne vetéld magad! 

Együtt vágunk a jeges télnek.

A jégből csak lucsok fakad, 

de hű társ - éhezők kísérnek.

S ha most a tyúkszemünkre lépnek, 

hogy lábunk cipőnkbe dagad, 

rajtad is mult. Lásd, harc az élet, 

ne tékozold bizalmadat.



A KÉT MOLNÁR VILLA
II. RÉSZ

Az Új Almádi Újság legutóbbi számában az Alsó Molnár villa vázlatos 
történetét ismerhette meg a tisztelt olvasó. Következik a Felső Molnár 
villa története ugyancsak vázlatosan, mert az összes telekkönyvi adat 
közlése egyrészt igen terjedelmes lenne, másrészt kevésbé érdekes.

Felső Molnár villa (1858 évi adatok)
Birtokos: Kocsis Sándor földműves és neje Tóth Julianna, veszprémi lakosok 

Birtok részei:
4024 hrsz. szántó 601 négyszögöl
4025 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal, pincével 117 négyszögöl
4026 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal 1309 négyszögöl 
Összesen: 1 katasztrális hold 427 négyszögöl

Akkoriban nem számított 
nagy birtoknak a mai 

mértékkel mért 7.267 m2 
nagyságú terület. Lényeges 
telekkönyvi változások a 
következők voltak.

1866. április 4-én kelt be
jegyzés szerint Zsoldos János 
zirci ügyvéd vette meg a bir
tokot.

1882. augusztus 27-én, az 
almádi telekkönyvbe történt 
átvezetéskor a birtok területe, 
kiigazítás folytán 1 k. hold 
407 n. öl nagyságúra csökkent, 
változatlan tulajdonos mellett.

1883. április 6-i bejegyzés 
szerint 3000 osztrák értékű 
forint ellenében az új tulaj
donos Gödé Ede és neje, 
Hanich Mária. A birtok 1900- 
ban megosztásra került.

1901. augusztus 31-én, kelt 
bejegyzés szerint, 800 
négyszög nagyságú területet, 
2400 koronáért Molnár Béla 
és felesége, Kenessey Sarolta, 
valamint testvérei Kenessey 
Amália és Kenessey Vilma 
megvettek.

A terület, mint a mellékelt térképek tanúsítják, Almádi község szélén,

Az épület képe 1905-ben
az Almádit Vörösberénytől elválasztó út (korábban gróf Andrássy Gyula 
út, ma Szabadság út) mellett feküdt. Nem volt kapcsolata az akkor Felső 
fürdő útnak, később Erzsébet királyné útnak, ma pedig Bajcsy-Zsilinszky 
útnak nevezett úttal. Ezért Molnár Béla földrészleteket vásárolt, biztosí
tandó az említett úttal való kapcsolatot. Ezzel a birtok 1352 n. öl nagyságú 
lett. Az így létrejött meglehetősen hosszú „nyelet” az 1923. évi térképen 
érzékelhetjük, ez ma a Zrínyi utca.

Az épület építésének ideje nem ismert, de mint már említésre került, 
abban az időben a telek megvétele után 1-2 éven belül megvalósult az

épület. Így 1902-1903-ra tehető az építése. Az 1905-ben kiadott képes le
velezőlapon már szép, rendezett kert van a villa körül. Véghely Dezső így 
ír visszaemlékezésében „Béla bácsi” házáról: ...Almádiban ő  is villát 
épített... és a fá i, bokrai szépen nőttek, ott ültem vele kint a kertjében, 
spriccerezve amikor megszólalt: Bár hallgattam volna édesapádra, men
nyi gyönyörűségtől fosztottam meg magamat, míg töméntelen pénzt szór
va kergettem magamat össze-vissza a világba, a helyett, hogy már akkor 
itten megtelepedtem volna! Erre én azt válaszoltam: sohase sajnálja Béla 
bácsi, legalább így sokkal jobban meg tudja becsülni! Meg is becsülte 
holta napjáig. Halála után felesége és két sógornője tulajdonában ment 
át a villa, kik talán az öregségük miatt elhanyagolták, majd bérbe adták, 
végül Kenessey Zoltán gyerekei örökölték, kik eladták a Teréz városi (Bp.) 
kath, egyháznak”.

Érdekes olvasni a több mint 60 évvel ezelőtti visszaemlékező és gon
dolatébresztő sorokat, a 100 évvel ezelőtt történtekről.

Schildmayer Ferenc

1858. évi térkép részlete

Az épület képe 1925 körül

1923. évi térkép részlete



Dr. Walter Rózsa ünnepi beszéde

A hősiesség időszerűsége
Mi magyarok október hónapban kétszer is emelt fővel, méltóságtelje

sen, büszkén, de egyben meghatottan és szomorú szívvel emlékezhetünk 
szabadságszerető bátor elődeinkre, akik hazánk szabadságáért hajlandó
ak voltak -  tétovázás nélkül - a legdrágábbat, még az életüket is áldozni.

A világ nagy elismeréssel tekintett ránk 1848-49-ben, hiszen Európa 
országai közül a- leghosszabb ideig és a legeredményesebben szálltunk 
szembe a Habsburg Birodalommal, amely csak a cári seregek segítségé
vel tudta vérbe fojtani dicsőséges és igazságos szabadságharcunkat. 1956. 
október 23-án ugyancsak kivívtuk a világ csodálatát, hiszen egy kis or
szág, egy maroknyi nép puszta kézzel szállt szembe egy világbirodalom 
tankjaival, és emelte magasba a szabadság zászlaját!

Október 6-a nem nemzeti ünnep, hanem nemzetünk gyásznapja. 158 évvel ezelőtt 
Aradon 13 tábornoktól vették el az életet, ugyan-e napon golyó végzett gróf Batthyány 
Lajossal, Magyarország első felelős miniszterelnökével, a hírhedt pesti Újépület udva
rán. EMLÉKEZNI RÁJUK KEGYELETES KÖTELESSÉG!!!

A 13 tábornokot felségsértés címén ítélték halálra. Az ítéletet kimondták -  teltek- 
múltak a napok -, de a végrehajtásról nem esett szó. A családtagok már abban bíztak, 
hogy Ferenc József kegyelmet ad az elítélteknek.

Karl Ernst az Aradi Vértanúk perének tárgyalásvezető hadbírája 1849 szeptember 21- 
én, illetve szeptember 26-án küldte el az ítéleteket, megerősítés végett, a Komárom alatt 
tartózkodó Julius von Haynau főparancsnoknak, Magyarország és Erdély teljhatalmú 
katonai és polgári kormányzójának. Egy gránátos tiszt a megerősített ítéletekkel, futár
ként, október 2-án indult Árad felé, s október 4-én a reggeli órákban érkezett meg a vár
börtönbe. Magával hozta még Haynau fő hadsegédjének, Susan vezérőrnagynak saját
kezű levelét is, amely arról intézkedett, hogy október 6-án mikor és hogyan történjenek 
a kivégzések: „a hadsereg főparancsnok úr őméltósága megbízásából közlöm Önnel, 
hogy az mellékelt ítéletek végrehajtására reggel, idejekorán kerüljön sor, hogy az elítél
tek egész nap közszemlére legyenek kitéve a vesztőhelyen, elrettentő például.”. A fog
lyok között is azonnal elterjedt a hír, hogy megérkeztek az ítéletek, másnap pedig, ok
tóber 5-én, a felsorakoztatott tábornokok előtt, Ernst törzs-hadbíró kihirdette azokat. 
Kegyelem nem volt: kilencet kötélre ítéltek, négyet golyó általi halálra.

Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést: 1.300 kato
nát éles töltéssel láttak el, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel és alá, hajnalban az egész 
őrség fegyvert ragadott.

A tábornokok vigasztalására lelkészeket küldtek, de inkább őket vigasztalták az el
ítéltek; a papok sírva léptek be hozzájuk.

Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Egyedül Damjanich ült 
szekéren -  „a honvédség legvitézebb tábornokát” zúzott lábbal, közönséges szemetes
kocsin vitték a vesztőhelyre. Útközben azt mondta Sulyánszki tiszteletes Úrnak: „csak 
legalább Kossuthot óvja meg az Isten a mi sorsunktól, így legalább marad némi remény, 
hogy hazánknak még egyszer fölvirrad!”.

Kik voltak valójában ezek a bátor férfiak, és hogyan töltötték utolsó éjszakájukat, 
óráikat....?

AULICH LAJOS a szabadságharc utolsó hadügyminisztere volt. Még az ellenség is 
elismerte halálmegvető bátorságát, a kivégzéséről határozó törzs-hadbíró „kiváló em
bernek” nevezte. Világosnál esett fogságba, és három társával együtt, Török Ignáccal, 
Knézich Károllyal és Nagy-Sándor Józseffel jeltelen sírba kerültek. Csak az 1932-es ár
víz mosta elő összekeveredett csontjaikat több száz méterre az emlékműtől. Az utolsó 
este Horatius verseit olvasta az asztalra kirakott feszület két oldalán álló gyertya fényé
nél. Halála előtti magasztos gondolatai ezek voltak: „szolgáltam, szolgáltam, mindig 
csak szolgáltam és halálommal is szolgálni fogok! Forrón szeretett magyar népem és 
hazám, tudom, megérti ezt a szolgálatot!”.

DAMJANICH JÁNOS szerb nemzetiségű volt. Hadügyminiszter, majd az aradi vár 
parancsnoka volt. Legendás híre a délvidéki harcokban született meg. Az úgynevezett 
tavaszi hadjárat győzelmeihez helyzetfelismeréseivel és személyes érdemeivel járult 
hozzá. Kötél általi halállal büntették. A bakó 300 osztrák forintért adta ki családjának a 
tetemét. Utolsó mondata volt: „Éljen a haza!”.

DESSEWFFI ARISZTID magyar nemesi családból származott. Neki Lichtenstein 
herceg kieszközölte a golyó általi halált, gondosan ügyelt arra, hogy a vesztőhelyre ápol
tan, gondozott ruhában jelenjen meg, indulás előtt kesztyűt húzott a kezére és ezt mond
ta: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... így parancsolja ezt hazám szolgálata!”. Há
zasságkötését követően mindössze egy napig maradhatott feleségével. A zubbonyára tű
zött virágot naponta frissre cserélte. Testét csak hónapok múltán emelték ki a sáncárok
ból. Az osztrák őrnagy, akivel a család 500 forintos alkut kötött, ragaszkodott ahhoz, 
hogy koporsó helyett ormótlan ládában csempésszék ki az erőd körzetéből. Halála előt
ti éjszakán aludt. „Tiszta lelkiismeretem van, az hagyott aludni” -mondta a papnak.

KISS ERNŐ dúsgazdag magyar-örmény családból származott, a szabadságharc első 
honvédtábornoka. A bánsági hadtest parancsnoka, több alkalommal ideiglenes hadügy
miniszter volt. Golyó által halt meg, a három méterről leadott sortüzek közül csak a má
sodik végzett vele. Két nappal később a testvére és egykori tisztiszolgája váltotta meg. 
Előbb az aradi temetőbe vitték, és BB jelű fejfát tűztek a sírra. Később innen csempész
ték haza, az eleméri kriptába. Nem hagyta, hogy bekötözzék a szemét! „Akarom látni 
a gyilkosaimat...!” -  mondta. Mielőtt földi pályafutását befejezte volna, a következő -  
márványtáblára illő - gondolatot vetette papírra: „Istenem, az új kor ifjúsága egész em
ber lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé 
legyen a szívük és a hazáé az életük!”.

KNÉZICH KÁROLY horvát születésű császári tiszt volt. A szolnoki csata legfőbb 
bajnokává vált. „Kegyelemből” vele is golyók végeztek.

LÁHNER GYÖRGYRŐL Görgey ezt írta Kossuthnak: „A Szenttamás melletti ütköze
tekben mind bátorság, mind ügyesség által magát dicsőségesen kitüntette”. A hiányok és a 
nehézségek közepette a csapatok fölfegyverzésében és felszerelésében jeleskedett. Kötél ál
tali halálra ítélték. Őt is 300 osztrák forintért adta ki a hóhér. Szemtanúk szerint utolsó esté
jén feleségét fogadta, a Lammermoori Lucia című operából a haldokló Edgar búcsúáriáját 
játszotta fuvolán. „Ma vagyok 54 éves” -  jegyezte meg csendben, amikor a hóhér elé állt.

LÁZÁR VILMOS, a mindig józan és nyugodt, bátor tiszt fél térdre ereszkedve fo

gadta a lövést. Kivégzésekor a felesége Aradon tartózkodott, de vagy pén
ze, vagy bátorsága nem volt az iszonyú vásárhoz. Ott maradt a sáncárok
ban Schweidellal együtt az agyonlövetésük helyén. Csak 1911-ben talál
tak tetemükre. Kivégzése előtti éjjel írta feleségének: „Adj a gyermekeink 
mindegyikének, ha kilép a világba egy emléket Tőlem élő jeléül annak, 
hogy az aki becsületesen és tisztán élte egész életét, nyugodtan bír meg
halni, ha ártatlanul is mint én”.

Gróf LEININGEN WESTERBURG KÁROLY a tápióbicskei csata 
után éjszaka kilovagolt a táborból, hogy felkeresse sebesült küldöncét a fa
luban. Felakasztása előtti napon így írt feleségének: „A gyermekek a Te 
szavaidból ismerik meg apjukat, és ki mondhatná meg nekik jobban, mint 

Te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki 
a meggyőződéséért halt meg”. Érte 13 aranyat kért a bakó. Miután megírta érzékletes 
búcsúlevelét 22 éves feleségének, „A hiúság vására” című regényt olvasta. Kivégzése 
előtt a 30 éves ifjú, aki honvédtábornoki egyenruhát viselt, csengő hangon németül meg
szólalt: „Isten veletek bajtársak! Nemsokára egy más, igazabb bíró előtt állunk, Ő igaz
ságosan ítél majd felettünk!”.

NAGY-SÁNDOR JÓZSEF a lovas rohamok hőse volt. Részt vett Buda ostromában is, 
Henczi 3000-es vakmerő serege ellen. Felakasztották. „Éljen a haza” kiáltással ment a halálba.

PÖLTENBERG ERNŐT elsőként vezették a bitófához. Útban a kivégzés felé, társa
ira nézve ezt mondta: „Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentál
ni”. Vallomása: „Csak a nevem német, szívem magyar, mert a szabadságért dobog”. Bé
csi rokonai 25 négyszögöl területet forgattak fel érte, hiába.

SCHWEIDEL JÓZSEF Pest-Buda térparancsnoka volt. A börtönben naplót vezetett. 
Utolsó éjszakáján Dumas Három testőr című regényét olvasta. A korábbi barát, Haynau 
neki sem kegyelmezett. Golyók végeztek vele. Kivégzése előtt beengedték hozzá a fiát 
elbúcsúzni, aki maga is a börtön foglya volt. Halála előtt azt mondta: „A mai világ a sá
tán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, 
a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot!”. Ki
végzésekor kezében azt a feszületet tartotta, melyet a csatákba is magával vitt.

TÖRÖK IGNÁC a komáromi vár parancsnoka, majd tábornok lett. Később mérnöki 
végzettsége miatt a várak és erődök műszaki vezetésével bízták meg. A szabadságharc 
előtt a magyar nemesi testőrséget oktatta az erődítéstan tudományára. Halálos ítéletét a 
legnagyobb nyugalommal fogadta, és azt mondta: „Nemsokára Isten legmagasabb íté
lőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgál
tam!”. Még felakasztása előtti éjszaka is haditudományi művet olvasott.

Gróf VÉCSEY KÁROLY többek között a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik vezető
je. Augusztus 21-én tette le a fegyvert a cári tábornok előtt. Császárhű családja elfor
dult tőle. Arad és Temesvár ostromáért Haynau különös kegyetlenséggel utolsóként 
akasztatta fel, így végig kellett néznie társai kínszenvedését. Mivel már nem búcsúzha
tott el senkitől, az előtte kivégzett Damjanich kezét csókolta meg. Teteméért a hóhér 50 
aranyat kasszírozott. Halála előtt ezt mondta: „Isten adta a szívet lelket nekem, amely 
népem és hazám szolgálatáért lángolt!”.

Gróf BATTHYÁNY LAJOS birtokos nemesi család sarjaként látta meg a napvilá
got. Német anyanyelve mellett több más nyelven is beszélt, de magyarul csak felnőtt 
korában tanult meg. Világlátott, rendkívül művelt fiatalemberként tanárbarátja előtt így 
nyilatkozott: „Nevet akarok szerezni hazámban”. Az ellene indított koncepciós eljárás
tól és a felségárulás hamis vádjától csak szökés révén menekülhetett volna meg. 1849 
szeptemberében alkalma lett volna erre, ha magára ölti felesége inasának álruháját. „Jó 
lovon, karddal a kézben szívesen -  mondta hű feleségének -, de asszony mögé bújva 
nem tudom megtenni!” A kötél általi halált megalázónak tartotta, a felesége által be
csempészett tőrrel öngyilkosságot kísérelt meg -  sikertelenül. Nyaki sebei miatt golyó 
általi halálra módosították kivégzését.

A véres kivégzések a magyar nemzetre, de bátran kijelenthetjük, az európai közvé
leményre is sokkolóan hatottak. Szemtanúk elbeszélése alapján már egy-két órával a ki
végzések után a nép roppant tömegekben zarándokolt arra a helyre, melyet a zsarnok
ság „Golgotává avatott”. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot be
zártak. Haynau sátáni terve, hogy megfélemlítse a szabadságra vágyó nemzetet, visszá
jára fordult. A legyilkolt tábornokok hősökké, mártírokká lettek, a szándékosan köz
szemlére kint hagyott tetemek mellett már a délutáni órákra virágerdő magasodott... 
Arad a világ végezetéig a vérgőzös megtorlás szimbólumává lett. Az Aradi Vértanúk 
kivégzésének emléke máig kitapintható mély nyomokat hagyott népünk emlékezetében, 
és 158 év távlatából is élő történelmi hagyományként kezelhetjük.

Különös és felemelő, már-már patetikus, ahogyan a szabadságküzdelem magyar föl
dön egységbe forrasztotta Európát. A kontinens számtalan nemzetéből harcoltak itt a 
magyar szabadságért. A világszabadságért. A jobbágytól az arisztokratáig a zsarnokság 
minden gyűlölője fegyvert fogott...

A méltóságteljes főhajtáson túlmenően azért is fontos emlékeznünk, mert a hősök 
egyben példaképek is. A mai kor emberének, fiataljainak különösen nagy szükségük 
van a példaképekre. Kell valaki, akire felnézhetünk, aki megmutatta, hogyan kell élni, 
vagy a távoli múltban hitet tett arról, hogyan kell szeretni a hazát, meghalni érte és a 
szabadságért; ahogyan azt gróf Batthyány Lajos és az Aradi Vértanúk is tették.

Nagy-Sándor József utolsó gondolatai voltak: „De rettenetes volna most az elmúlás
ra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, 
hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett!”.

Egyszer mindannyiunk számára eljön majd a számadás pillanata, ahol nekünk is 
szembesülnünk kell azzal a kérdéssel, hogy mit tettem az életemben, létrehoztam-e va
lami maradandót, valami értéket, mit tettem a rám bízott talpalatnyi földdel?

A mai emlékezés ugyan az Aradi Vértanúkról szól, de tudjuk, hogy sokan voltak Név
telen Hősök, akik úgyszintén mindenüket adták a Hazáért, a Szabadságért, értük is gyúl
jön ma a gyertya.

Bátor nők -  a szabadságharc vérbefojtása után - karkötőt viseltek, rajta kilenc szó 
kezdőbetűjével. A kilenc szó alkotta mondat így hangzott: „Pannónia ne feledd halot
taidat, mint vádlók tovább élnek Ők!”. Soha nem látott aktualitása van ma 2007 októ
ber 6-án Magyarországon a fenti mondatnak!



Emlékek a második világháborúból
Elkerülendő a németországi kiképzést, inkább jelentkeztem többedmagammal 
a Balaton menti partőrséghez. Káptalanfüreden a 71-es út alatti félkész üres 
épületben kaptunk elhelyezést. 1944. decembertől 1945. január elejéig itt 
figyeltük a vizet, az esetleges ellenséges átözönlés ellen. Egyik nap kifogtunk 
a jeges vízből egy lelőtt USA-gépből leereszkedett katonát. Behoztuk a remegő 
embert, de a németek hamarosan jöttek érte, és akaratunk ellenére elvitték.

Másik napon egy magyar tábori csendőr behozott egy magyart, kihallgat
ta, katonaszökevénynek nyilvánította, és velünk akarta agyonlövetni. Sikerült 
meggyőznünk, eltérítenünk, így megmenekült.

Néhány nap múlva a Fűzfőn feltöltés miatt állomásozó 25/II-es nagyvára
di alakulattól jött át hozzánk egy őrmester, hozott magával két páncélöklöt, és 
annak használatát okította nekünk. Szerencsétlenségünkre az őrmester 
vigyázatlansága miatt az egyik páncélököl elsült. Azon a szinten az összes 
ablak betörött, szerencsére személyi sérülés nem történt.

Néhány nap után január elején átvittek bennünket Fűzfőre. Besoroztak az 
alakulat harcolói közé. Eskütétel után, felszerelve január 6-7-én vagonba 
rakva utaztunk Keneséig, onnan gyalogosan a siófoki frontvonalhoz.

Enying előtt Balatonbozsokon már észleltük az oroszok ottani kalan
dozásának nyomait. Egy lakatlanná vált lakóház úriszobájának asztalán állt egy 
hibátlan fehér zománcos éjjeli, benne ételmaradék és egy kanál. Azt hiszem, 
január 8-án vonultunk be Siófokra a lakosság nem kis örömére, akik teával, ital
lal fogadtak bennünket. A város nagyon lepusztult állapotban volt. Tovább 
vonultunk nyugat felé a Sió-hídon át, és ott csatározásokba keveredtünk. Sajnos 
a túlerővel szemben nem sokáig meneteltünk, vissza kellett vonulnunk.

Későbbi sógorommal, Kiss Vincével egy magyar páncélelhárító fegyver
rel rendelkeztünk. Zamárdi térségében szembe találtuk magunkat a szovjet 
harckocsikkal. Nekünk a lövészároknál kellett a schrekkel (magyar 
páncélököllel) feléjük célozni. Lőttünk. A háttérben levő parancsnokságunk 
úgy állapította meg, hogy kilőttünk egy páncélost. Mi ugyan nem láthattuk, 
mert a lövés után menekülnünk kellett. Almádiból tudtuk meg, hogy Kiss 
Vince édesapját behívták a tanácsházára ez ügyben. Ugyanis ezért a cse
lekedetért 5 hold föld volt a  jutalom. Persze ebből nem lett semmi.

További helyszínváltoztatások során érintettük Lepsényt, Enyinget, 
Balatonszabadi Ágoston-majort, Siómarost stb. Az utóbbi helyszín 
temetőjének árkában kellett tüzelőállásba helyezkednünk. Majdnem két napig 
feküdtünk ott a hóban, mindig újabb -  a sírokon talált - koszorúkat raktunk

magunk alá. Azt hiszem, heten voltunk együtt. Elhatároztuk, hogy valami élet
mentőt kell tennünk. A következő hajnal előtt vaklövöldözésbe kezdtünk, és 
a félhomályban visszavonultunk Balatonszabadi legszélső házába, ahol egy 
ott maradt néninél friss, meleg tejet és meleg szobát kaptunk. Lefekvés után 
pár órára jöttek értünk a mieink. Bekísértek a parancsnokságra 
Balatonszabadiban. Az udvari sorbaállás után kihirdették az ítéletet. 
Megállapították, hogy elhagytuk a helyünket parancs nélkül, így golyó általi 
halál a büntetés. Valahogy nem is tudtuk komolyan venni. Szerencsénkre 
orosz támadás kezdődött, így a végrehajtásra nem kerülhetett sor. Háromórai 
kikötésre változtatták az ítéletet, de ezt sem hajtották végre.

Egy tragikus eseményről is be kell számolnom. Úgy februárban, mivel az 
almádiak (Kiss Vince, Csincsik Tóni, Győri Sala, Pintér Feri), ha lehetett, 
együtt maradtunk, tüzelőállásban mellettem hasalt géppuskájával Győri Sala 
(Sándor, Sala volt a beceneve). Éjszakai váltás során a bunkerban botlottam 
bele Sala testébe. A sötétben kérdésemre mondták, hogy ő Sala, megsebesült, 
talán már nem is él. Így volt sajnos. Iratait, értékeit magamhoz vettem, őt pedig 
egy disznóólban - ahol a föld nem volt fagyos -  temették el. Innen került 
később haza a Vörösberényi temetőbe.

Mindezek után márciusban Enyingen megkaptuk az I. oszt. Tűzkeresztet, 
amiről persze semmi dokumentumom nincs.

A 25/II alakulat parancsnoka Incze őrnagy volt, helyettese Siprák őrnagy, 
aki később megkapta a Tiszti vitézségi aranyérmet. Mindkettő igen derék 
magyar ember volt. Egy időben Incze György fegyverhordozója is voltam.

Meg kell még emlékeznem a zászlóalj-segédtisztről, Csorba főhadnagyról, 
aki makói polgár. Ha ő Szentmihályfapusztán nem emel ki engem írnoknak, 
akkor én is ott pusztultam volna.

Március második felében Leshegyen keresztül Kenese felé vonultunk visz
sza, könnyes szemű, síró lakosok bánatára, magyarok szégyenére.

A magam részéről Almádiban megálltam március 24-én, anyámtól elbú
csúztam, és az alakulat maradékával a nyugati határig mentem. Ott leléptem, 
Zalalövőn fogságba kerülve Jánosházán bevagoníroztak. 1948. november 10- 
ig a Szovjetunióban, mint hadifogoly dolgoztunk jóvátételképpen.

A közel négy esztendő egy másik történet. Alapállásom az optimista szem
lélet. Talán ez hozott haza. Aki ott nem hitt a jövőben, az ott alussza örök 
álmát.

Majbó Gábor

Október 13-án a 

Könyvtári Hét 

zárásaként a 

Pannóniában 

vendégünk volt 

Szokoly Tamás 

veszprémi költő, 

aki Verőér című új 

verseskötetét 

mutatta be az Aréna 

Színpad 

művészeinek 

közreműködésével.

(Kovács Piroska 

Rózsa felvétele)

Szokoly Tamás

Végsőre-gyógyító
Rámfeszült a szégyen dobja 
lélek többé meg nem oldja

viselem életem halálig 
amíg bokámtól koponyámig

felér lassúdan végighorzsol 
végsőre-gyógyító Csodadoktor

szánt majd hajamba barázdát 
szívembe tűzve zászlót dárdát

okos mesterként megtanítja 
halálunk az élet nyitja

Halálunk az élet nyitja

Óvári-díj Kovács Istvánnak, 
Váth-díj Lovas Józsefnek

Az alábbiakban közreadjuk az október 23-i városi ünnepségen átadott kitüntetések méltatását.
Kovács István szobafestő-mázoló mester lelkes lokálpatrióta, tősgyökeres balatonalmádi la

kos. Több mint két évtizede széleskörű helytörténeti, helyismereti munkát végez, sokat tett és tesz 
a város épített környezetének, köztéri tárgyainak megóvásáért, helyreállításáért. Részt vett -  töb
bek között -  a hősi halottak sírkertjének kialakítási, az Óvári kilátó és az Örökmécses felújítási 
munkálataiban, ő végezte a Nepomuki Szt. János szobor teljes felújítását, restauráló festését is. 
Az utóbbi években helytörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű munkát folytat: nemcsak 
gyarapítja a település régi életéről, épületeiről, eseményeiről szóló fényképgyűjteményét, hanem 
digitalizálja, a Pannónia Kulturális Központ könyvtárában mindenki számára hozzáférhetővé te
szi a gyűjteményt, gazdagítja a várostörténet ismeretanyagát. A helytörténet népszerűsítésében is 
élenjár: bemutató sétákat szervez Balatonalmádi nevezetességeihez a helybeliek és az idelátoga
tó turisták számára.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonalmádi város épített környezetének védelmé
ért, köztéri tárgyainak megóvásáért hosszú időn át végzett példamutató tevékenysége, helytör
téneti munkássága, és a helyismeret népszerűsítése terén végzett kiemelkedő munkája elisme
réseként Kovács István Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 23. sz. alatti lakosnak Dr. Óvári 
Ferenc díjat adományozott.

Lovas József zenetanár, 1944 óta almádi lakos. Almádi kötődése és a zenéhez fűződő kapcso
lata családjában gyökerezik. Nagyapja Kurtz Rudolf, Balatonalmádi fürdőhely egyik alapító tag
ja, édesanyja, Kurtz Anna nemzedékek zongoratanára volt Almádiban. Lovas József Budapesten, 
a Bartók Béla Konzervatórium Szaktanárképzőjében szerzett zongora-szolfézs tanári oklevelet. 
Várpalotán az állami zeneiskolában, majd közel húsz évig a Veszprém városi zeneiskolában volt 
zongoratanár. A 70-es évek közepén a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola kihelyezett tagozatá
nak almádi megszervezésével a helyi zeneiskolai oktatás alapjait teremtette meg. Elévülhetetlen 
érdemei vannak az almádi önálló zeneiskola létrejöttében. A rendszerváltás utáni első önkormány
zattól kapta a megbízást a helyi zeneiskola megszervezésére. A Balatonalmádi Városi Zeneisko
lában 1991 őszén megindult az oktatás. A művészetoktatási intézményt Lovas József hat évig igaz
gatta, majd négy évig iskolaigazgató-helyettesként szolgálta a zenei oktatás ügyét. Tevékenysége 
és személyisége meghatározó volt a zeneiskola kialakításában, színvonalának megteremtésében.

Iskolaszervező, zenetanári és művészeti tevékenysége a városhatáron is túlnyúlt. Megyei szak- 
felügyelőként részt vett az állami zeneoktatás megyei kiterjesztésének megszervezésében, létre
hozta a veszprémi zeneművészeti szakközépiskola zongora tanszakát, melynek 20 évig tanára volt. 
18 éven át a Veszprémi Petőfi Színház zenei munkatársai is maguk között tudhatták.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonalmádi város kulturális életében hosszú időn 
át kifejtett áldozatos tevékenysége, a városi zeneiskola megalapítása és arculatának kiépítésé
ben elért eredményei, a zeneoktatás és a zenei képzés népszerűsítése terén végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként Lovas József zenetanárnak Váth János díjat adományozott.



Bíróságon 
Luxemburgban

Szeptember huszonhatodika különleges nap volt számomra. Luxemburgi tartóz
kodásom során ezen a napon adódott lehetőségem arra, hogy betekintést nyer
jek az Európai Unió Luxemburgban működő bíróságának munkájába. A 1/2 10- 
kor kezdődő ülés látványos aktusa volt a 13 fős, ritkán ülésező nagytanács bor
dó, bársonnyal díszített, fehér nyakdíszes taláros testületének bevonulása.

A cseresznyefa borítású ülésterem félkör alakú pulpitusán foglaltak helyet, 
a két szélén pedig a bírói munkát segítő titkárok. Mindkét oldalon üvegfalú 
tolmácsfülkék, szám szerint 14. Az egyes országokat képviselő fülkék számo
zása egyben a belépési sorrendet is mutatja. Pl. Szlovákia és Szlovénia az abc- 
szerint a 19.-20. A fülkékben 2-2 szinkrontolmács, a franciáknál 4 végzi ezt a 
különleges munkát. A színházteremszerű, a hallgatóságot befogadó mintegy 
200 fős terem ülései nagyon kényelmesek.

A nagytanács az Európai Unió bírósága által tárgyalt, folyamatban lévő 
ügyekbe történő betekintés jogának kiszélesítését célzó javaslatokat tárgyal
ja. Elsőnek a svéd kormány jogi képviselője, magas szőke hölgy kap szót. 
Őt követik az Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, Dánia kormányá
nak jogászai. A beszédek közben az egyik bíró kétszer is interveniál. Az adott 
ország képviselője abbahagyja beszédét és válaszol a bíró kérdésére. A hoz
zászólást az előtte lévő piros lámpa jelzi. A bírói tanács elnökét nem öltözé
ke, hanem a fotelszerű bőrülésre felszerelt magas fejtámasz különbözteti meg 
társaitól.

Elöl a terem jobb oldalán keresztben elhelyezett asztalnál foglal helyet a 2 
fős segédszemélyzet. A „főnök” vállán bordó, arany sujtásos szalag jelzi rang
ját. A testület be- és kivonulásakor, ítélethirdetéskor ő szólítja fel a közönsé
get a tiszteletadásra, a felállásra. Ezenkívül árgus szemekkel figyelik a közön
séget, és a legkisebb rendellenesség esetén diszkréten figyelmeztetik a közön
séget. Öltözékük a 100 évvel ezelőtti divatból ismert, a frakkhoz hasonló há
tul hosszan lelógó fecskefarok-szerű szürke kabát. A tolmácsfülkében a tol
mácsok 20-30 percenként váltják egymást, a rendkívül nagy összpontosítást 
igénylő munkát végző szinkrontolmácsok.

Számomra furcsa, hogy a 13 fős testület tagjai kizárólag férfiak. Megtud
tam, hogy valamivel jobb a helyzet, mert van két hölgytagja az ennél nagyobb 
létszámú testületnek. A minden tárgyalásra a kérdést legjobban ismerő bíró
kat kérik fel. Valószínűleg a hölgyek ebben a témában nem specialisták. Ha 
véletlenül egyszer erre járna valamelyik női újság munkatársa...

Fél tizenegy van. A teremben 60-70 fő, többségében joghallgató, közöt
tük egy barna bőrű fejkendős ifjú hölgy is található. A hallgatóság nagyobb 
része fiatal. A hallgatót és a végzett jogászt öltözékéről lehet megismerni. Az 
előbbiek farmernadrágban edzőcipőben és többnyire pulóverben, a jogász 
elegáns ruhában, öltönyben. Néhány év múlva valószínűleg Armani öltöny
ben, Chanel kosztümben és talárban jelennek meg. Biztos vagyok benne, 
hogy nem kell majd figyelmeztetni őket, hogy a lábukat ne tegyék az előttük 
lévő ülésre.

Az óra mutatója elhagyta a 11-est. Keveset értettem az elhangzottakból, de 
jóleső érzés árad el bennem. Nem hiszem, hogy sokan jártak itt előttem ma
gyarok. Bár egyre emlékszem. Tavasszal a magyar kormány képviselője járt 
itt. Az Európai Unió bírósága a gépjárművek regisztrációs adójának egyes ele
meit jogellenesnek ítélte...

Lőrincz József

Újraépítik a 
„kisvasut”-at?...

35 évvel ezelőtt számolták föl, akkor azt hittük, véglegesen, a Veszprém- 
Alsóörs közti szárnyvasutat arra hivatkozva, hogy olcsóbb és korszerűbb a 
buszközlekedés. Mára kiderült, az akkori elvtársak ebben is tévedtek: se nem 
olcsóbb, se nem korszerűbb. Mi több, a közúti forgalom növekedése - 
különösen a nehéztehergépkocsi-áradat - lassan nálunk is kezd elviselhetetlen 
lenni.

Az évforduló alkalmából október 13-ára emléktúrát szervezett a Veszprém 
Megyei Természetbarát Szövetség a Veszprém és Káptalan közti 18, valamint 
a Szabadi-Káptalan közti 12 kilométeres szakasz bejárására.

Mint a megyei lap, a Napló újság írja (október 3-i számában): a Balaton 
Fejlesztési Tanács 2013-ig szóló tervei között szerepel a „kisvasút” vissza
építése. Kíváncsian várjuk, mi lesz a nagy tervből! Mert tudjuk (naponta 
látjuk): bontani könnyebb, mint építeni.
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Megérett a tök 
Almádiban

A Nők A Balatonért Egyesület köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak és 
Pannónia KKK-nak a segítséget, mellyel a rendezvény szervezéséhez hozzá
járultak, munkánkat segítették! Köszönetünket fejezzük ki azoknak a vállal
kozóknak, akik az első hívó szóra örömmel jöttek és segítettek ilyen hangula

tossá tenni a rendezvényt, és természetesen a rendezvény legfontosabb részt
vevőinek, a vendégeknek, akik nagy-nagy örömünkre elfogadták meghívá
sunkat egy kellemes délutánra a gyönyörű őszi időben nemcsak a városunk
ból, hanem a megye sok-sok településéről.

Bevalljuk, ilyenkor érzi az ember, hogy mindent megért az előkészületek 
izgalma, a sok kétség, ami a szervezés időszaka alatt felmerül, hogy jól sike
rül-e, elégedettek lesznek-e a vendégek, gondoltunk-e mindenre, elég lesz-e, 
amire készültünk?!

Önöknek köszönhetően, reméljük kölcsönösen így gondoljuk, valóban 
MEGÉRETT A TÖK ALMÁDIBAN.

Tisztelettel
Nők A Balatonért Egyesület

Kezem nyomán...
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ minden ősszel vissza
térő, hagyománnyá vált rendezvénye a Kezem nyomán című kiállítás. A ta
valyi évben 7. alkalommal került megrendezésre. Minden évben ez idő tájt 
már lázas készülődéssel, izgalommal és egyeztetéssel teltek napjaink. Izgul
tunk, eljutott-e a hír mindenkihez, lesz-e elég kiállító, milyen alkotások ér
keznek.

Mikor megálmodtuk ezt a kiállítást, a fő gondolat az elfogadás, a befoga
dás volt. Egyszerűen szeretettel fogadtuk az alkotókat és alkotásaikat, teret ad
tunk, hogy megmutathassa magát bárki, műfaji megkötöttség nélkül, minden
kit, akiben él a vágy a mások előtti bemutatkozásra. Az évek múlásával öröm
mel tapasztaltuk, hogy már nem kellett plakát, hírverés, mert a visszatérő ki
állítók a nyári hónapoktól kerestek minket, érdeklődtek, mikor lesz a kiállítás, 
hozhatják-e munkáikat.

Örömmel töltött el bennünket az érdeklődés, igazolni látszott a kezdeti tö
rekvésünk, hogy szükség van ilyen típusú rendezvényre, kellenek az ilyen ta
lálkozások ugyanakkor kicsit meg is riadtunk: úgy éreztük, a varázs kezd meg
szokottá válni... Ezért, mint egy jó kapcsolatban, a mi kiállításunk esetében 
is szükség van a megújulásra.

Ehhez előbb kicsit pihenni, feltöltődni kell, alkotónak, rendezőnek egy
aránt. Át- és újra kell gondolni, hogyan lehet jobbítani, megújítani, és, mivel 
mindkét fél részére jó és kellemes, folytatni! Ezt tervezzük 2008-ra. Szeret
nénk magunknak és az alkotóknak időt adni a feltöltődéshez, megújuláshoz. 
Kérjük régi és jövendő kiállítóinkat, hogy alkossanak az elkövetkező évben. 
Várjuk Önöket remek munkáikkal, találkozunk 2008-ban!

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai



Elza néni 100 éves
A hol hosszúnak, hol rövidnek tű

nő életünkben nagyon ritkán adódnak 
olyan pillanatok, mint amilyeneknek 
szeptember 18-án a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában tanúi lehettünk.
Osztálytalálkozókat szinte minden hó
napban rendeznek a volt osztályok, a 
volt növendékek, ahol egymás üdvöz
lésén túl régi tanáraikat is köszöntik.
Ezeken a találkozókon a meglett fér
fiakká és tisztes családanyákká vált 
növendékek az erősen megőszült és 
megöregedett tanítóikat, tanáraikat 
szokták köszönteni. Most viszont 
olyan találkozót tartott az 52 éve vég
zett évfolyam, ahol maguk a volt nö
vendékek is jó ideje nyugdíjasnak szá
mítanak.

A nem kerek évforduló sejteti, 
hogy más oka is volt az újabb találko
zónak, mégpedig az, hogy Brandeisz 
Elza néni -  az egyik akkori osztály 
osztályfőnöke -  ezen a napon töltötte 
be 100. életévét. Bő egy osztályian 
gyűltek össze az évfolyam három osz
tályából, ki távolabbról, ki közelebb
ről érkezett. Az iskola bejáratánál el
készült a szokásos csoportkép, majd a 
9-es teremben, a terített asztal mellett 
köszöntő beszédekkel, visszaemléke
zésekkel folytatódott a találkozó.

Elza néni a hatalmas rózsacsokor 
előtt ülve ismét elvarázsolt bennünket 
testi és szellemi frissességével, hihe
tetlen memóriájával és humorával. Is
mét megelevenedett az országos bajnokságot nyert leány tornacsapat története: az edzések, versenyek hangulata, a nagy 
siker máig tartó öröme. Iskolánk nevében megajándékoztuk Elza nénit egy kikötőt ábrázoló grafikával, remélve, hogy 
emlékezeti majd Almádira, emlékezteti a hivatására, hiszen a pedagógus olyan mint a kikötő: véd, óv, útra bocsát, s ha 
kell visszavár hogy megpihenj...

Elza néni! Kívánunk boldog napokat, egészséget, s a személyes példamutatás nyomán ígérjük, hogy megpróbálunk 
mi is 100 évig élni! f l

A legendás Brandeisz Elza tanárnőt köszöntötték 100. születésnapján, szeptember 
18-án az 52 évvel ezelőtt végzett tanítványai a Györgyi Dénes Általános Iskolában. 
A képen alulról, balról, soronként látható:
- Pásztor Lajos, Vass Ilona, Páhi Ibolya, Pusztai Mária, Brandeisz Elza tanárnő, 
Bagoly Gyöngyvér, Tóth Mária,
- Kocsis Ágnes, Böhm Vilma, Bagó Mária, Márkus Mária, Péczeli Erzsébet, Pintér 
Károly,
- Herczeg Erzsébet, Pupli Éva, Németh Zsuzsanna, Simon Judit, Schildmayer 
Erika, Nagy Katalin, Horváth Margit, Németh János,
- Mészáros László, Körmendi István, Bognár László, Sári János, Szecsődi István, 
Kopár Attila, Kerényi László. (A felvételt készítette Boros Hanga.)

Káptalani
tárlat

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
szervezésében Vízer Júlia és Hunyadi 
Gábor képeiből Balaton télen címmel 
időszakos kiállítás nyílt október 19-től 
december 20-ig az Éva Panzióban 
(Káptalanfüred, Fülemüle utca 3). A 
kiállított képek megvásárolhatók. 
Nyitvatartás pénteken 16-20-ig, szom
baton 16-20-ig, vasárnap 10-13-ig.

Kacskovics Lajos 
füdőegyesületi elnök

Felhívás
A Nők a Balatonért Egyesü

let azoknak a 18. életévüket be
töltő balatonalmádi fiataloknak 
a jelentkezését várja, akik 
2007. szeptember és 2008. 
szeptember közt ünnepük ezt a 
jelentős eseményt. Szeretnénk 
hozzájárulni a méltó ünneplés
hez! Jelentkezni írásban lehet: 
Nők a Balatonért Egyesület, 
Szokola Julianna, Balatonal
mádi, Pf. 91. Minden további 
információ személyesen, 
egyeztetett időpontban.

Anyanyelvi rovat

Blabla... (történik)
Különösen kisebb településeken, falvakban szokás a harangot valamilyen ve

szély (tűz, víz stb.) jelzésére fölhasználni. Ilyenkor félreverik a harangot. Semmi 
szükség ehelyett ezt mondani/írni: Félreverik a vészharangot. Egyik jeles nyelvé
szünk „gyilkos szónak” nevezte a rendelkezik szót. „A páncélszekrény 2 kulccsal 
rendelkezik”, „Az ország nagy adóssággal rendelkezik.” Ezeket a tanár úr ször
nyűséges mondatoknak, fölösleges, hivataloskodó cafrangoknak nevezi. Az még 
csak hagyján, hogy a tiszt száz fővel rendelkezik; a művezető 50 munkással ren
delkezik, mert ők ezek fölött az emberek fölött valóban rendelkeznek, de ehelyett 
is szebb: a tiszthez száz katona tartozik; a tisztnek száz embere van, ill. a műve
zető keze alatt ötvenen dolgoznak.

Hasonlóan csúnya szó (nem megfelelő helyen) a történik ige. „Több járat ritkí
tása anélkül történt, hogy a BKV erről értesítette volna az utasokat.” Miért helyte
len ez a fogalmazás? Azért, mert a történik szó itt teljesen fölösleges, hiszen ez a 
szó valósággal kitúrja a helyéről az itt megfelelőbb igét, a mondat állítmányát. A 
mondatban az érdemi állítmány a ritkítás szó lenne. Helyesen tehát így hangzik a 
mondat: Több járatot anélkül ritkított a BKV, hogy arról az utasokat értesítette vol
na. Nemcsak helyesebb így, de szebb és egyben rövidebb is. Találkozunk ezzel a 
szóval a szakirodalomban is: Az anyag szűrése úgy történik ... azaz: az anyagot 
úgy szűrjük (úgy lehet/kell szűrni)... Ilyenkor a sör csapolása úgy történik... He
lyesen: ilyenkor úgy csapolják a sört...

Töltelék szónak nevezhetjük a kerül szót is ilyen mondatokban: Megrendezés
re kerül. Helyesen: megrendezik, előadásra került -  előadták; megvitatásra került
-  megvitatták stb. Ezekben a mondatokban a kerül szó szorítja ki a megfelelő igét.

A mondaton belüli szóismétlés a blabla fogalom körébe tartozik, ill. inkább azt 
mondhatnám, stílustalanság: Különösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben 
visszatükröződő csúcsok látványa. Ebben a mondatban az először szereplő látvány szó 
fölösleges. Nyomtatásban olvasom ezt is: A kislányom későn érkezett haza, mert a kis
lány bulizott, pedig ez nem kislánynak való hely. Küldjünk el két kislányt ebből a mon
datból, mert ők nem ide valók: Későn érkezett haza a kislányom; azt mondja, hogy bu
lizott, ami pedig még nem neki való szórakozás. Ilyen egyszerű!

De folytatása is lesz...
Láng Miklós

Az óvodaudvar nem 
lehet csatatér

Egy október eleji hétfőn 
reggel arra a látványra 
érkeztünk a Mogyoró 
úti óvodába, hogy az ud
varunkon valaki feldön
tögette a szeretettel gon
dozott virágosládáinkat,
-cserepeinket és egyéb, 
könnyen elmozdítható 
tárgyainkat. Egyiket- 
másikat a megszokott 
helyétől jóval távolabb 
találtuk meg.

Nálunk az a szokás, hogy tavasszal a szülők virágpalántákat hoznak, ami
ket a dajka nénik a gyermekekkel együtt elültetnek, majd folyamatosan gon
doznak, locsolnak. A gyerekek számon tartják, melyiket hozták ők, és figye
lemmel kísérik a fejlődését. Ha rápillantanak, édesanyjuk jut eszükbe, aki 
hozzájárult a kertünk virágosításához, díszítéséhez, a jobb közérzetükhöz.

Mindez valaki(k)nek nem tetszett, és esetleg az őt ért sérelmekért így 
vezette le a feszültségét. Vagy ezzel akart kitűnni, elismerést szerezni a 
csapatban, ahelyett, hogy inkább a jó érdemjegyeivel tűnne ki. Egyébként 
már többször találtunk hétfőnként az udvarunkon eldobált cigarettacsik
keket, tökmaghéjat, üdítős dobozokat. De szándékos károkozást mindez
idáig nem tapasztaltunk.

A cikk megírásával az a célunk, hogy az esetleges nagyobb károkozást meg
előzzük. Nehogy egy hétfőn esetleg tönkretett fajátékok látványára kelljen 
megérkeznünk. Mert akkor hogyan magyarázzuk el a kicsiknek a történteket?

Felkérjük a polgárőrség járőreit, a rendőrség munkatársait, s óvodánk 
szomszédait, hogy hétvégenként szíveskedjenek fokozottabban figyelni, 
illetve ellenőrizni az óvoda környékét! Előre is köszönjük a segítségüket, 
együttműködésüket! Mi az óvodásokkal védjük, óvjuk, gondozzuk kör
nyezetünket. Kérjük Önöket is, segítsenek -  mert lehet így is ...

tcs



Almádi Kupa 
bridzsverseny

Bizonyára sokan emlékeznek a 70-es, 80-as években az Aurórában ren
dezett augusztus végi bridzsversenyekre. Ezt a barátságos hangulatot idézte a 
Veszprémi Bridzs Egyesület szervezésében rendezett III. Almádi Kupa 
bridzsverseny, amely szeptember végén a Glashotelben került megrendezésre.

Sajnos „csak” 46 pár és 12 csapat nevezett, főleg budapesti, veszprémi és 
néhány almádi versenyző. Reméljük hogy jövőre jobb szervezéssel a győri, 
pécsi, siófoki élversenyzők részvétele is biztosítható, s önálló balatonalmádi 
csapat is indul. A páros versenyt két fiatal, Kotányi Balázs és Szabó Csaba, 
a csapatversenyt a Bartis, Mezei, Honti, Bódis összeállítású csapat nyerte. A 
legjobb vidéki páros Maxim Juliánusz, Laza István veszprémi versenyzők.

A bridzs iránt érdeklődők figyelmét ezúton hívjuk fel, hogy a Pannóniában 
több mint egy éve jó hangulatú bridzsklub működik, Garai Péter vezetésével. 
Szerdánként szívesen várjuk a kezdő, újrakezdő, haladó játékosokat.

GP

VIII. Vödörvölgyi Mikulás 15
2007. december 1. 

- gyalogos teljesítménytúra -15 km - körtúra!
Indítás: Szentkirályszabadja, József A. u. 6. Iskola, 8 -  9:30 óráig. Balaton

almádi, Pannónia Kulturális Központ, 8 - 9:30 óráig. Beékezés: legkésőbb 14 
óráig.

Útvonal: Szentkirályszabadja, Iskola -  Malom-völgy - Vörösberény - Ba
latonalmádi vasútállomás - Széchenyi sétány (Busz pu) - Blaha Lujza sétány
- Remete-völgy -  Vödörvölgy keleti oldala - Apáca fara - Szentkirályszabadja, 
Iskola.

Emelkedő: 200 méter. Menetidő: max. 4,5 óra.
CÉL: megegyezik az indítás helyével. Ellenőrző pontok: az indító helyek 

és az úton járkáló Mikulásnál.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 200 Ft/fő, kizárólag helyszínen, ér

vényes MTSZ- és diákigazolvány felmutatása esetén 50 % engedmény.
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelősségére in

dul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen 
nem igényelhető. Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző térképla
pot, minden teljesítő kitűzőt kap. Túránkat garantáltan - bármilyen időjárási 
körülmények között -  megrendezzük! Túránkat a Balatonalmádi Önkormány
zat támogatásával, a Pannónia KK, a Szentkirályszabadjai Iskola támogatásá
val, a Bauxitkutató TSE önkénteseivel rendezzük.

K. Gellai Mária, a BXTSE elnöke

Almádi kalauz
November 15-december 14.

Egészség
December 8. Egészségnap a Magyarországi Sanki Egészségmegőrző Tudo
mányos Egyesület szervezésében a Pannóniában.

Előadás
November 15-én 17 órakor Berényi esték a vörösberényi művelődési házban. Elő
adó Schleicher Vera múzeologus, az előadás címe: Márton napi hagyományok. 
November 19., 18 óra, Vörösberényi Kertbarátkor: Az újbor kezelése -  bor
hibák. Előadó: Schweiger Rezső borász.
November 20., 16 óra, Almádi Kertbarát Kör: Szőlő- és gyümölcsfa-ültetés. 
Előadó Mester-Csiki Ferenc agrármérnök
December 3., 18 óra, Vörösberényi Kertbarátkor: Egy éve a Városházán. Elő
adó Keszey János polgármester.
December 13-án 17 órakor Berényi esték. Előadó Molnár V. József néplélek
kutató. Az eladás címe: A Turulnász, különös tekintettel szent Erzsébetre.

Gyermekműsor
December 6., Mikulás a Pannóniában.

Hangverseny
November 27., 12 óra, Filharmónia ifjúsági hangversenyek -  évadnyitó elő
adás. Jeles napok, a Kecskés Együttes műsora. A Pannónia nagytermében.

Közélet
November 16., este 6 óra, Pannónia nagyterem: Polgári esték Balatonalmádi
ban -  Mit kell vagy kellene tudni az EU-ról 2007-ben Magyarországon? Ven
dég De Blasio Antonio, EU magyar parlamenti képviselő, beszélgetőtárs Né
meth Attila ny. egyetemi oktató.

Sport
December 1., 8-14 óra között VIII. Vödörvölgyi Mikulás 15. Természetjárás -  tel
jesítménytúrázás -15  km körtúra a Bauxitkutató Természetjáró SE szervezésében.

Szakkör
December 4., 17 óra, Balatonalmádi Kertbarát Kör: Tájékoztató a város éle
tében történtekről.

Szórakozás
November 21., 16 óra: zenés születésnap a vörösberényi nyugdíjas klubban. 
November 24., 19 óra, Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör: Katalin bál.

Tárlat
November 76-december 1.: Szegedi Katalin illusztrátor kiállítása a Pannóniában. 
November 30-december 2.: Galamb- és díszmadár kiállítás. Szervező a Ga
lambtenyésztők Egyesülete. Helyszín: Pannónia nagyterme.
December 7:. Veszeli Lajos festőművész kiállításának megnyitója a Pannóniában.

Zene
November 22., 17 óra, Pannónia nagyterme: dr. M. Tóth Antal tart előadást 
Veszprémi hegedősök a XVIII-XIX. században címmel. A Művészetbarátok 
Egyesülete helyi csoportjának rendezvénye.

SZILVESZTERI BÁL A HALÁSZKERTBEN!
2007-2008

Ünnepelje velünk az év utolsó napját!
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 2007. december 31-én 19 órától 
a Halászkert étterembe, ahol a kitűnő hangulatról kiváló tánczenészek 

gondoskodnak.
TÁNC; ZENE, JÓ KEDV REGGELIG!

Tombola értékes ajándékokból.
Kedves vendégeinket koktéllal fogadjuk.

A belépő vacsorával 3500 Ft/fő

„A” menü
-Újházi tyúkhúsleves 

-Malacpecsenye párolt káposztával, petrezselymes burgonyával 
-Házi rétes 
„B” menü 

-Újházi tyúkhúsleves 
-Őzpecsenye forró gyümölccsel, burgonyakrokettel 

-Házi rétes 
„C” menü 

-Francia hagymaleves 
-Vegyes vegetáriánus tál görögsalátával 

-Házi rétes

Érdeklődni személyesen: Halászkert étterem, Martinovics u.24. 
Telefonon: 88/438-546, 70/274-9461

ERZSÉBET-KATALIN BÁL 
A HALÁSZKERTBEN

Szeretettel meghívjuk kedves vendégeinket a 

2007. november 17-én 19 órától a Halászkert étteremben tartandó 

Erzsébet-Katalin bálra!

Udvarias kiszolgálás, finom házias ételekkel és vidám hangulattal 

várunk minden kedves érdeklődőt!

A talpalávalóról kiváló tánczenészek gondoskodnak!

TÁNC; ZENE, JÓ KEDV REGGELIG!

Minden vendégünknek KOKTÉLLAL KEDVESKEDÜNK! 

Belépő vacsorával 2500Ft/fő.

Vacsora: vegyes frissensültes tál salátával 

Asztalfoglalás előnyben.

Személyesen: Halászkert étterem, Balatonalmádi, Martinovics u. 24. 

Telefon: 06/88/438-546 vagy 06/70/7752-106.



„...Csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul...”

Öreghegyi teniszmorzsák
A vértanúk emlékére

Bíró János mesteredző nevé
vel fémjelzett, jó hangulatú 
versenyen emlékeztek az 
öreghegyi tenisziskolások 
1849 és 1956 vértanúira.

A Györgyi Dénes Általá
nos Iskola tanulói két csoport
ban versengtek a helyezése
kért. Eredmények: 1. csoport - 
1. Mógor Ági, 2. Tira Klaudia,
3. Mógor Zsófi. Áldozó Bori
ka az alapfelmérésen bronz fo

kozatot ért el. 2. csoport - 1. Klimkó Emese, 2. Sági Laura, 3. Matusz Márta. 
Mindkét csoportban fair play-díjat adtunk ki. A verseny rendezője a résztve
vőkkel és a megjelent szülőkkel egyetértésben a sportszerűségi díjat Mógor Ági
nak és Sági Laurának ítélte oda. Büszke vagyok tanítványaimra, mert megértet
ték, a játék nem acsarkodásból áll, hanem nemes vetélkedés közben dől el, adott 
alkalomkor ki a jobb. Legyőzőnket nem szidalmazni, hanem elismerni kell!

Megkésett beszámoló a megyei diákolimpiáról. Az öreghegyi teniszisko
lások három kategóriába tartozó csapattal neveztek a megyei diákolimpia dön
tőjére, és ott két 2., egy 3. helyezést értek el (Mógor Ági, Mógor Zsófi; Tira 
Klaudia, Klimkó Emese és Bodroghalmi Fruzsina, Csizmadia Ágnes).

Befejezésül az öreghegyi tenisziskolások szállóigéjükkel köszöntik váro
suk lakóit: A test a lélek temploma! Építsünk erős templomot, hogy jól érez
ze magát benne a tiszta lélek.

Varga Laci bácsi

Sikeres Herkules 
tájfutók

A Kiskunhalason, 2007. október 6-án 

rendezett országos csapatbajnokságon 

tájfutóink két második és egy harmadik 

helyezést szereztek. Az ugyanitt, október 

7-én rendezett országos váltó bajnoksá

gon a négy tagból álló almádi csapat baj

noki címet érdemelt ki. Fölvételünkön a 

győztes váltó.

Ajándék mez a Focisulinak
A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány két ifjú labdarúgója, Kovács Botond 

és Sárossy Dániel részt vettek a Takko Fashion által meghirdetett 2007-es 
mez-akció játékban. Nem kis meglepetésünkre mindkét játékos szerencsés 
volt, így a Focisuli két garnitúra sportmezzel lett gazdagabb, amit már az átvé
tel napján magukra ölthettek a gyermekek az almádi Nupi focitornán.

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány

Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét 

minden támogatójának. A 2006-os év adójának 1%-ából az alapítvány részére 
befolyt 163.038 forintot taneszköz, illetve sportszer vásárlására, táborozások, 
tanulmányi és sportversenyek támogatására fordítottuk. Bízunk további 
megtisztelő támogatásukban! Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány

Ha több időt akar tölteni az ünnepek alatt szeretteivel, mi segítünk Önnek!

RENDELJEN NÁLUNK! 

SZENTESTÉRE, KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE
vállaljuk az ünnepi ebédek és vacsorák elkészítését!

HALÁSZLÉ, TÖLTÖTT KÁPOSZTA, KOCSONYA, BEIGLI, HÁZI RÉTES 

Rendeléseit 24 órán belül teljesítjük!

Cím: Halászkert étterem, Balatonalmádi, Martinovics u. 24. 

Telefon: 88/438-546, 70/274-9461

Értesítem kedves régi és leendő vevőimet, hogy

RUHÁZATI ÜZLETEM
Balatonalmádi, Baross Gábor u.13. (a kertmozi helyén lévő épület) 

EG ÉSZ ÉVBEN N Y ITV A TA RTOM .
Kínálok Önöknek: női, gyermek sapkát, sálat, kesztyűt; 

női nadrágot, szoknyát csípő és derékfazonban 36-48-as méretig, 
divatos tunikát, pulóvert, mellényt, kardigánt, poncsót, 

és még sok minden egyéb mellett: kis mennyiségben jó minőségű 
angol, olasz darabárus használt felsőt, dzsekit, műirha kabátot. 

NYITVATARTÁS: Hétfőtől péntekig 9,30-17-ig, ebédidő 13-14-ig, 
szombaton 9,30-tól 12,00-ig.

Suzuki Pászti 
márkakereskedés

Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
Kölcsönt adunk

készpénzben 
110.000 Ft-ig.

Fedezet nem kell, 
a pénzt otthonába házhoz visszük.

Részletfizetés havonta.
Példa 100.000 Ft hitel törlesztésére:

7 hónap futamidő 21 682 Ft havi részlet. 
THM: 179-276%

Helyi tarifával hívja az alábbi számot

06 40 200 633
Vagy küldje el sms-ben a "KP" szót a 

06 70 388 0448 
telefonszámra és visszahívjuk! 

Hívását hétköznap 
8.00-18.00 között fogadjuk.

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint 

bocsátja rendelkezésre.



Sziluett

A város szívében, a Baross utca 18. számú megújult, csinos épületben mű
ködik a Sziluett Sport, Szépség, Egészség Centrum, rövidebben a Sziluett 
fitness... szalon. Idén januárban nyílt meg, a házban előtte a Patyolat helyi 
kirendeltsége és kozmetika működött -  a kozmetikus itt maradt, bérlőként 
ma is itt fogadja megszépülni vágyó, bőrüket rendbe tenni igyekvő vendé
geit. Bérlő még az almádi Sziluettnél a manikűrös-pedikűrös és a termé
szetgyógyász, a többi szolgáltatást a fenntartó kft. nyújtja.

Juhász Nagy Ildikót, a társaság vezetőjét faggatjuk, mivel szolgál a vál
lalkozás az almádiaknak és vendégeiknek!

A fallabda és társai

A főnök asszony a 
sport terén nyújtott szol
gáltatásaikat hangsú
lyozza. Mert míg koráb
ban a megyeszékhelyre, 
Veszprémbe kellett 
menniük a lassan egy 
éve már általuk is kínált 
mozgási lehetőségekért 
az almádiaknak és a ke
let-balatoni kistérségben 
élőknek, az esztendő ele

jétől itt, helyben várja őket gazdag kínálatával a Sziluett.
Mivel is?
A vendég, ha szabad csodálkoznia, a fallabda-teremnél meglepődik: va

lóban jó kis mozgási lehetőséget kínálhat ez a nálunk újabban megismert 
sport! A terem minden igényt kielégít, s ha megjegyezhetjük, utána -  a sza
una (kabinos és fekvő, négy személyes infraszauna) mellett -  ott a zuhany, 
hogy teljesen fölfrissülve-felüdülve hagyhassuk el a Sziluettet. A fallabda 
pályát óránként lehet bérbe venni -  hogy folytathassuk, amíg bele nem fá
radunk, avagy más nem követeli a pályára lépés lehetőségét!

Igen, éppen ez a célja a vállalkozásnak: hogy kulturált körülmények 
közt sportolhassanak az almádiak és a környékbeliek, meg persze a hozzá
juk hasonlóan felüdülni vágyó vendégeik. Amint halljuk, örülnek a hely
béliek, szívesen járnak ide.

Hogy hányan? Naponta kb. százan fordulnak meg a műintézetben. A 
legtöbben reggel és este térnek be egy-egy edzésre. Nem ritka, hogy estén
ként (munka és iskola után) telt ház van náluk.

Nem csoda... Mikor álljunk neki magunkat rendbe tenni, ha nem a mun
kaidő befejeztével és tanulás után?

Tornaterem, mindenkinek
A tornateremben, amikor ellátogattunk a Sziluettbe, éppen egy csinos 

hölgy igyekszik még csinosabb lenni: hajtja, kegyetlenül hajtja a spinning 
kerékpárt... A kerékpáros (spinning) óra résztvevője zenére tekeri a bicajt, 
s közben tornagyakorlatokat végez a testnevelő tanár irányításával.

„Egyébként” ezt -  mint a legtöbb további edzési formát -  inkább cso
portosan végzik a Sziluett vendégei.

A sport, a szépség és az egészség ügyében feladatot -  feladatokat - vál
laló vállalkozásnál két hivatásos edzőt foglalkoztatnak, mindkettő testne
velő tanár, s mindketten képzettséggel bírnak a további szakterületeken is. 
Alkalmanként más edzők is megfordulnak a Sziluettben -  mindig igény és 
lehetőség szerint szolgálva a vendégeket: veszprémi és környékbeli szak
edzők is tartanak órákat a Sziluettben.

Itt tartják az aerobik és jógaedzéseket, a gyermektorna és a 40 éven fe
lülieknek szervezett kímélő torna foglalkozásokat. Az aerobik különböző



változatai közül a Baross utcaiak az alakformáló, a zsírégető, a step, a fit
ball-t és a jógát kínálják. Terveik szerint januártól gerinctornára is lehet ide 
járni.

Kisgyermektől a nyugdíjas korúig minden korosztály megtalálja -  ha 
akarja, ha keresi, ha van rá igénye -  a megfelelő mozgási lehetőséget a Szi
luettben! S aki megfordul náluk, láthatja: a vendégkörben férfiak, nők egy
aránt megtalálhatók.

Testszépítés, testkezelés

A különböző testedző foglalkozások 
mellett testszépítés is várja a vendégeket 
a Sziluettben. Ezek egyike-másika az 
előbb említett sportolási lehetőségek ki
egészítésének tekinthető, például ilyen a 
fogyókúrás testkezelés, amelyhez francia 
gyártmányú fogyasztó testkezelő gépet 
használnak. Mint a főnök asszony magya
rázza, az ügyes masina -  égési sérülések 
nélkül - „leégeti” testünkről a fölös zsírt.

Épp elegen bajlódnak fölös zsírpárná
val... Itt néhány kezelés, és volt, nincs 
pókhas, háj!

Túl szép, hogy igaz legyen?
Juhász Nagy Ildikó szerint a siker bizonyos.

Többféle masszázsra is lehetőséget nyújt a Sziluett, például a manuális 
masszázs mellett masszázsfotel és (gyógyerejű) jáde-köves masszázs-ágy 
is várja a vendégeket. Álló és fekvő szoláriumban bámulhatunk az egész

év folyamán. Érdekes módon ezt 
eddig nyáron többen vették 
igénybe, mint a napsütés-mentes 
időszakban... Pedig „bámulni so
hasem késő” ! (?)

A szalon kínálatához nem tar
tozik hozzá, ám nem utolsó szem
pont, hogy a Sziluett valóban igé
nyes, szép környezetben kínálja 
szolgáltatásait. Az épület udvarán 
kocsi-beállót alakítottak ki azok
nak, akik nem fémek el kint, az 
utcán.

Csöndes, nyugodt, biztonsá
gos környezetben fogadja vendé
geit az almádi sport-, szépség-, 
egészség-szalon.

A bérlők közül a manikűrös- 
pedikűrös műköröm-építést is 

vállal. A természetgyógyász a testi-lelki állapotuk felől érdeklődőknek ál
lapotfelmérést kínál, ennek alapján ajánlhat a vendégnek kezelést, nyújt ter
mészetgyógyászati szaktanácsokat a ház szakembere.

Reggel 8-től este 9-ig
A Baross utca 18-ban reggel nyolc órától este kilencig van nyitva a Szi

luett. Telefonon a 88/430-301, 70/3-26-60-29 számon érhető el, illetve itt le
het érdeklődni, jelentkezni az igényelt (kiválasztott, szükséges) foglalkozás
ra, edzésre, kezelésre. A kft. tulajdonosával, Juhász Nagy Ildikóval a 
jni@sziluett-almadi.hu világhálós címen lehet kapcsolatba lépni. Internetes 
honlapjukról -  www.sziluett-almadi.hu - is átfogó tájékoztatást kaphatnak az 
érdeklődők. S természetesen a személyesen hozzájuk ellátogató érdeklődőt 
is ellátják tanácsainkkal: mi felel meg nekik kínálatukból a legjobban!

A szalonban üdülési csekkel is lehet fizetni, mivel azt elfogadják. Igény 
esetén az egészségpénztáraknak is állítanak ki számlát. Bérletvásárlásnál ked
vezményt adnak. S időnként a bevett áraknál olcsóbb szolgáltatásokat kínáló 
akciókkal is igyekeznek vendégeik és reménybeli vendégeik kedvében járni.

„Körvonalunkért”. ..
A cég nevében szereplő „sziluett” szó egyaránt jelent árnyképet-árny

rajzot és körvonalat. Ez utóbbinál maradva jut az ember eszébe: nyilván ar
ra gondoltak (abban reménykedtek) az alapítók, a cég névadói-keresztelői, 
hogy „egészséges”, vagy mondjuk úgy, vonzó sziluettünkért-körvonalun
kért tenni is képesek vagyunk valamennyire... Hogy „jobban nézzünk ki”
-  körvonalunkon belül, körvonalunkon túl. Testi, lelki egészségünkért vál
lalva némi izzadást-izzasztást-izzadságot-izzadtságot.

Testedzés jótékony mozgás, szépségápolás, testkezelés párban a kelle
mes kikapcsolódással! Ezt nyújtja mindenkinek az almádi Sziluett.

Csoportosan, párban, vagy egyedül. Ahogy tetszik!
Érdeklődjenek, jöjjenek, szeretettel várjuk Önöket! Jól járnak... -  ösz

szegezheti az ember a Sziluett kínálatának megismerésére biztató szavakat.
Aki nem hiszi, járjon utána! -  serkent utánjárásra az egyik jellegzetes 

magyar népmesei zárómondat. Mi sem tudunk okosabbat kitalálni e ven
dég-csalogatónak szánt írás végén. Tessenek meggyőződni róla!

Itt, nálunk, Almádiban.
Ami -  egy almádinak, Almádi-környéki balatoninak -  már önmagában 

vonzó...
Idehaza.
- Ha ilyen szépen tetszik mondani, a végén kipróbálom!...
Annyi baj legyen -  gondolhatják a Sziluettnél.

X

Október Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

08.00-09.00 Spinning Spinning Zsírégető Spinning Fit ball Hatha jóga

10.00-11.00 Kondi torna Hatha jóga Kondi torna Spinning

16.00-17.00 Step

17.00-18.00 Gyerek
aerobik

Spinning Step Spinning
!!!

Zsírégető Minden 
csütörtökön 

17.00-18.00- 
ig gyerek 
aerobik a 
fallabda 
pályán

18.30-19.30 Alakformáió Spinning Step Spinning Zsírégető

19.30-20.30 Alakformáló Aiakformáló Hathajóga

mailto:jni@sziluett-almadi.hu
http://www.sziluett-almadi.hu


UNIQA

GAZDABOLT
Balatonfűzfő-Tobruk, a 71 -es út mellett, a Faiskolai árudával szemben

FODOR
T U N IN G & G U M IS E R V IC E

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 
www.pcdok.hu 
E-mail: pcdoktorinfo@gmail.com

MEGNYITOTTAM! MEGNYITOTTAM! MEGNYITOTTAM!

BÖNGÉSZDE
HASZNÁLTRUHA ÜZLETEMET

Széles választékban kaphatók: 

extra minőségű női, férfi-, gyermekruhák, 

lakástextil, táskák.

Cím: Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 55. 

Tempótól, piactól 2 percre. 

HASZNÁLTBÓL ELEGÁNSAN! 

Szeretettel várom kedves vásárlóimat.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetőséggel.
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 
Folyamatos számítógépes gyakorlási lehetőség a vizsgára. 

Tanfolyamok folyamatosan minden hónapban 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107 
_________  SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

APRÓHIRDETÉS

Kitűnő állapotban lévő infraszauna és asztali csocsó eladó! Tel.: 30/683-72-42.
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